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ICW 1061/Januari/2006: Yesus Kristus  
Salam Kasih  

Shallom sobat ICW,  

Tak terasa tahun baru kembali menyapa kita. Tiupan terompet dan gemerlap kembang 
api menjadi ungkapan sukacita yang menyertai perayaan pergantian tahun. Sukacita 
yang ada seharusnya juga menjadi tonggak awal kita dalam menapaki tahun yang baru. 
Sudahkah Anda mengevaluasi kehidupan Anda ditahun 2005? Kami percaya ada 
banyak pelajaran penting yang dapat kita pelajari di tahun 2005, terutama untuk 
meningkatkan kualitas hubungan dan pengenalan kita dengan Tuhan di tahun 2006 ini.  

Nah, jika Anda sudah siap menghadapi hidup baru dan tantangan baru di tahun 2006, 
kami Redaksi ICW juga siap membantu Anda dengan menyajikan berbagai informasi 
yang dapat menolong Anda untuk semakin mantap menapaki tahun 2006. Mari kita 
tingkatkan komitmen kita untuk terus memperbaiki kualitas dan kuantitas hubungan 
serta pengenalan kita dengan Tuhan. Kiranya fondasi untuk membangun kehidupan 
baru Anda di tahun 2006 dapat semakin kuat.  

Khusus untuk edisi awal tahun ini ICW menghadirkan review-review situs yang 
mengulas khusus mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Harapan kami, melalui sajian ini 
Anda bisa lebih akrab lagi dalam menjalin pengenalan dengan Pribadi yang agung itu. 
Selamat Tahun Baru!  

JLU, 
Redaksi ICW 
(Ari)  

  



ICW 2006 
 

10 
 

Jelajah Situs 

• Yesus C3I  

Bila Anda seorang konselor Kristen atau sedang mencari-cari bahan yang membahas 
mengenai Yesus, maka sebaiknya Anda segera menjelajahi Situs C3I (Christian 
Counseling Center Indonesia). Mengapa? Karena di Situs C3I ini tersedia bahan-bahan 
yang mengangkat topik mengenai Yesus. Beberapa di antaranya berjudul: "Lahir untuk 
Mati", "Natal: Pengalaman Natal untuk Anak", dan "Pandang Bayi Kristus Pada Saat 
Tragis". Artikel tersebut bisa Anda temukan dengan memanfaatkan fasilitas pencarian 
yang terletak di sebelah kiri atas Situs C3I. Untuk menemukan bahan-bahan lain 
mengenai Yesus langsung saja berkunjung ke Situs C3I di:  
==> http://www.sabda.org/c3i/  

• Yesus PEPAK  

Melalui Situs PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen), Anda juga akan 
mendapatkan beraneka bahan menarik dan informatif mengenai Yesus yang layak 
Anda jadikan sebagai bahan mengajar di Sekolah Minggu. Informasi tersebut dapat 
Anda peroleh dengan memanfaatkan fasilitas pencarian yang terletak di bagian kiri 
Situs PEPAK. Beberapa bahan yang dapat Anda temukan dengan kata kunci "Yesus 
Kristus" antara lain berjudul: "Yesus HIDUP!", "Yesus adalah Mesias", "Mengenal 
Yesus", "Metode Mengajar Yesus", "Yesus Naik ke Surga", dan bahan-bahan menarik 
lainnya. Keistimewaan selain bahan- bahan tersebut dapat di-print adalah Anda juga 
dapat mengirimkannya kepada teman dengan memanfaatkan fasilitas "Beri tahu teman 
Anda". Nah, langsung saja jelajahi Situs PEPAK di:  
==> http://www.sabda.org/pepak/  

• Jaminan Allah  

Situs Jaminan Allah merupakan versi bahasa Indonesia dari Situs About Isa, yang juga 
telah diterjemahkan ke berbagai bahasa lainnya. Situs ini dibuat sebagai sarana 
penginjilan melalui dunia cyber kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. 
Selain itu, bagi Anda yang ingin lebih mengerti karya Allah dalam Yesus bagi manusia 
maka Anda juga wajib melihat situs ini. Beberapa artikel yang wajib Anda baca antara 
lain "Jalan yang Benar?", "3 Tuhan atau 1", dan "Apakah Yesus Mati?". Untuk 
membacanya, langsung saja arahkan browser Anda ke:  
==> http://www.aboutisa.com/indonesian/  

• Jesus Who  

Anda ingin mengenal Pribadi Isa Almasih lebih dalam? Temukan jawabannya melalui 
Situs Jesus Who bagian bahasa Indonesia, khususnya di halaman artikel "Siapakah 
Isa?". Sedangkan di menu "Mengenal Isa Secara Pribadi" dapat Anda simak Empat 
Hukum Rohani yang akan memberikan empat langkah dasar untuk memasuki 
hubungan pribadi dengan Allah. Yang menarik dari Situs Jesus Who ini ialah 

http://www.sabda.org/c3i/
http://www.sabda.org/pepak/
http://www.aboutisa.com/indonesian/
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tersedianya fasilitas untuk melihat secara online video Isa Al-Masih. Melalui situs ini, 
Anda juga dapat membaca buku karya Josh McDowell yang menyediakan jawaban-
jawaban yang logis dan masuk akal atas keberatan-keberatan historis dan ilmiah 
tentang iman Kristen. Tunggu apa lagi?  
==> http://www.jesuswho.org/indonesian/  

• Satu Jalan  

"Traktat Elektronik" mungkin itu kesan Anda ketika pertama kali mengunjungi Situs Satu 
Jalan. Seperti sebuah traktat, Situs Satu Jalan menawarkan jalan keselamatan melalui 
Yesus bagi para pengunjungnya. Pengunjung diajak untuk berpikir dengan pertanyaan- 
pertanyaan yang seringkali merisaukan manusia mengenai kehidupan setelah mati. 
Dengan Yohanes 14:6 sebagai ayat panduan, pengunjung diyakinkan dengan jawaban 
akan perkataan Yesus, "Akulah Jalan", "Akulah Kebenaran", dan "Akulah Hidup". Dan 
pada bagian "Akhir Kata", pengunjung diajak untuk meresponi akan keselamatan yang 
telah ditawarkan. Pengunjung yang tertarik bisa mengucapkan doa untuk menerima 
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dengan masuk ke halaman doa.  
==> http://www.satujalan.com/  

• The Good Way  

Situs The Good Way menyajikan beragam artikel menarik mengenai kekristenan. Pada 
halaman Al-Masih disajikan bacaan tentang Al-Masih yang disajikan dalam dua bahasa 
yaitu bahasa Indonesia dan dalam bahasa Sunda. Anda bisa langsung membaca 
secara online atau men- downloadnya untuk kemudian dibaca secara offline. Selain itu 
disediakan juga bacaan lain yang dikelompokkan ke dalam topik besar yaitu: Asal Usul 
(al-'Usul), Allah, Keselamatan (al-Najat), Pengakuan (al-Shahada), dan Ibadah (al-
'Ibada). Tersedia juga delapan buku Apologetika Injili dalam Bahasa Indonesia yang 
bisa dibaca secara online. Mari tambah pengetahuan Anda tentang Apologetika dengan 
mengunjungi Situs The Good Way di:  
==> http://www.the-good-way.com/  

• Yesus Net  

Melalui Situs Yesus Net, Anda bisa belajar banyak mengenai kehidupan Yesus. 
Bagaimana Yesus menjalani kehidupan-Nya saat di bumi ini, apa saja yang diajarkan-
Nya, dan apa makna kehidupan, kematian sampai kebangkitan-Nya bagi hidup kita. 
Anda bisa memahami hal tersebut dalam setiap menu seperti "Kehidupan-Nya", "Makna 
Kehidupan-Nya", dan "Ajaran-Nya". Bagi Anda yang suka mengoleksi wallpaper Kristen, 
tambah koleksi Anda dengan men-downloadnya di halaman wallpaper. Sayangnya, 
situs ini sudah cukup lama tidak di-update. Walaupun demikian, keberadaan berbagai 
artikel di dalamnya sangat cocok untuk Anda yang ingin lebih mengenal Pribadi Yesus. 
Jadi segera jelajahi Situs Yesus Net di:  
==> http://www.yesus.net/  

Jelajah Situs Manca 

http://www.jesuswho.org/indonesian/
http://alkitab.mobi/?Yohanes+14%3A6
http://www.satujalan.com/
http://www.the-good-way.com/
http://www.yesus.net/
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• Jesus Institute  

Bila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai Yesus dengan lengkap cobalah untuk 
berkunjung ke Situs Jesus Institute. Situs ini menyediakan informasi berharga mengenai 
kehidupan Yesus Kristus di dunia. Berbagai informasi tersebut terbagi dalam kategori 
"Words Directly From Jesus", Historical Sources Describe Jesus", "History and Timeline 
of Jesus", dan "Modern Interpretation and Application". Jesus Institute sendiri 
merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengenalkan pribadi Yesus 
orang Nazaret kepada sebanyak mungkin orang. Untuk mempelajari berbagai informasi 
penting mengenai Yesus, langsung saja arahkan browser Anda ke Situs Jesus Institute 
di:  
==> http://www.jesus-institute.org/  

• Life of Christ  

Sepintas tampilan Situs Life of Christ terlihat sangat sederhana. Kategori isinya pun 
hanya terdiri dari 3 bagian yaitu "Life", History", dan "Teaching". Namun di setiap 
kategori terdapat berbagai artikel menarik mengenai Yesus Kristus. Beberapa artikel 
tersebut berjudul "Birth of Jesus", "Childhood of Jesus", "Miracles of Jesus," dan 
berbagai artikel menarik lainnya. Selain itu, disediakan juga kursus mengenai 
kehidupan Yesus yang dapat Anda ikuti gratis. Kursus ini disediakan untuk jangka 
waktu 13 minggu. Agar tidak penasaran, segera kunjungi saja Situs Life of Christ.  
==> http://www.lifeofchrist.com/  

• What About Jesus  

Melalui Situs What About Jesus, Anda bukan hanya dapat menemukan berbagai 
informasi seputar Kristus tetapi juga informasi lain seputar kekristenan. Informasi 
mengenai Yesus sendiri bisa Anda temukan pada menu "Jesus Who" di daftar menu 
sebelah kiri. Di dalam menu tersebut akan Anda temukan informasi mengenai 
kehidupan Yesus (His Life) dan ajaran yang Yesus berikan (His Message). Melalui situs 
yang memiliki desain cukup sederhana ini, Anda juga dapat mendaftar untuk 
berlangganan publikasi renungan. Nah, informasi lebih lengkap mengenai Situs What 
About Jesus dapat langsung Anda temukan di:  
==> http://www.whataboutjesus.com/  

• Who Is Jesus  

Dengan gambar Yesus yang dipajang di halaman depan situs yang berlatar belakang 
warna biru, tampilan Situs Who Is Jesus ini sangat menawan. Hal ini tentu saja sesuai 
dengan tujuan situs yang bermaksud untuk mengenalkan Yesus kepada para 
pengunjung internet. Yang menarik, isi situs ini ditampilkan dalam berbagai bahasa, 
termasuk bahasa Indonesia. Pada bagian Menu tersedia beberapa informasi mengenai 
Yesus seperti kehidupan Yesus, mujizat yang Ia lakukan, bagaimana Yesus 
mempengaruhi kehidupan dunia, berbagai komentar mengenai Tuhan Yesus, dan 
berbagai informasi lainnya mengenai Yesus Kristus. Nah, untuk membacanya, Anda 

http://www.jesus-institute.org/
http://www.lifeofchrist.com/
http://www.whataboutjesus.com/
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bisa segera berkunjung ke Situs Who Is Jesus.  
==> http://www.whoisjesus-really.com/  

Get the Fresh 

Arrow Line Band 
http://www.arrowlineband.com/ 

Kehadiran Situs Arrow Line Band terasa sangat pas sebagai alat promosi grup musik 
Arrow Line Band. Hal ini disebabkan band rohani ini baru saja mengeluarkan album 
baru pada tanggal 18 November 2005 lalu. Beberapa informasi yang dapat Anda 
temukan antara lain berupa berita terbaru, daftar lagu, profil personil Arrow Line Band, 
dan juga jadwal konser mereka. Untuk menu lagu (Song), Anda juga dapat 
mendengarkan contoh lagu dari Arrow Line Band dalam format mp3. Untuk 
mendengarkan versi seutuhnya tentu saja Anda harus membeli kaset atau CD-nya. Bila 
Anda memiliki komentar untuk band ini, jangan ragu untuk mengisi buku tamu mereka. 
Nah, untuk mengenal lebih dekat keberadaan band dari Bandung ini langsung saja 
jelajahi Situs Arrow Line Band.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

More In Jesus  

Milis More In Jesus ini hadir bagi anak Tuhan yang rindu untuk lebih intim dengan 
Tuhan secara pribadi. Dengan misi menerima dan membagikan email yang 
membangun rohani anak-anak Tuhan, serta mengajak mereka untuk bersatu hati dan 
berdoa bersama-sama mendukung keberadaan milis dan seluruh anggota, kerohanian 
Anda pasti akan lebih bertumbuh. Milis ini telah beranggotakan lebih dari 250 anggota. 
Anda ingin bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan? Bergabunglah segera 
dengan mengirim email ke: ==> <more-in_jesus-subscribe(at)yahoogroups.com> 
[Bergabung] ==> <more-in_jesus(at)yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/more-in_jesus/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Leadership  

http://www.whoisjesus-really.com/
http://www.arrowlineband.com/
http://groups.yahoo.com/group/more-in_jesus/
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Bagi Anda yang ingin belajar mengenai kepemimpinan Kristen silakan bergabung ke 
milis Publikasi e-Leadership. Publikasi e-Leadership sendiri diluncurkan guna 
mendukung pelayanan pengembangan/pelatihan kepemimpinan Kristen di Indonesia. 
Dengan berlangganan milis yang dikelola oleh YLSA ini Anda akan mendapatkan 
artikel, tips, dan inspirasi mengenai kepemimpinan dari sudut pandang kristiani. Bahan- 
bahan ini akan dikirimkan ke alamat e-mail Anda secara rutin sebulan sekali. Juga, bila 
Anda memiliki bahan-bahan berupa tulisan kepemimpinan kristiani, silakan 
mengirimkannya ke Redaksi untuk diterbitkan dan menjadi berkat bagi pembaca lain. 
Kami tunggu partisipasi Anda. ==> <subscribe-i-kan-leadership(at)xc.org> [Bergabung] 
==> <staf-leadership(at)sabda.org> [Kontak]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership/arsip/ [Arsip]  
==> http://www.sabda.org/lead/ [Situs Indo Lead]  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership/arsip/
http://www.sabda.org/lead/
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Artikel: Mengenal RSS 

• DUNIA INTERNET  

Di era teknologi informasi ini, arus berita mengalir begitu deras. Berbagai informasi baru 
pun muncul dengan begitu cepat. Dari berbagai media yang ada, internet menjadi salah 
satu media yang paling banyak digunakan untuk memberitakan berbagai informasi 
terkini. Oleh karena itulah banyak orang lebih memilih internet untuk mencari berbagai 
berita dan info terbaru mengenai banyak hal. Namun keharusan untuk akses ke 
internet, dan banyaknya situs alternatif yang bisa dipilih menjadikan kendala tersendiri. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, di internet telah berkembang teknologi baru yang 
disebut RSS.  

Apa itu RSS?  

RSS (Really Simple Syndication) adalah suatu cara untuk mengambil berita-berita 
terbaru secara otomatis. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi repot-repot mengunjungi 
beberapa situs untuk mendapatkan berita terbaru. Berita terbaru akan langsung tiba di 
komputer kita tanpa perlu mengunjungi satu situs pun.  

Setelah sampai, berita tersebut dapat dibaca dengan cara yang sama seperti membaca 
email dengan Outlook atau Eudora.  

Cara Menggunakan RSS  

Lalu bagaimana cara menggunakan RSS? Berikut langkah-langkahnya:  

1. Miliki dan install sebuah program RSS reader. Untuk membaca berita RSS (atau 
disebut juga RSS feed), diperlukan program RSS reader. Ada banyak RSS 
feeder yang tersedia, antara lain FeedReader (www.sharpreader.com), 
SharpReader (www.sharpreader.net), atau RSS Bandit (www.rssbandit.org). 
Program-program tersebut bisa di-download dan kemudian di-install di komputer 
kita.  

2. Cari situs yang menyediakan RSS. Tidak semua situs menyediakan RSS, tapi 
untungnya banyak situs yang sudah menyediakan. Situs yang menyediakan RSS 
biasanya menampilkan sebuah kotak kecil dengan tulisan RSS atau XML. Situs-
situs yang menyediakan RSS dapat dicari dengan menggunakan NewsGator 
(www.newsgator.com)  

3. Copykan link RSS ke program RSS reader. Selanjutnya kita harus mengcopykan 
link RSS rader. Caranya klik kanan pada kotak kecil bertuliskan RSS atau XML, 
lalu pilih menu Copy Shortcut (untuk browser IE) atau Copy Link Location (untuk 
browser Firefox). Kemudian paste/copy-kan link tersebut ke program RSS reader 
Anda.  

4. Klik tombol update (jika memakai program FeedReader) untuk mendapatkan 
berita baru. Biasanya program RSS reader akan melakukan update secara 
otomatis setiap jam.  
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Sekarang Anda bisa memperoleh berita terkini dari berbagai situs di internet dengan 
lebih mudah.  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Majalah  : The Excelent Leader V.23  
Judul Asli Artikel : Tetap Up-To-Date dengan RSS  
Penulis  : Donald Latumahina, S.Kom.  
Halaman  : 40 - 41  

Lain-Lain 

Sepuluh Alasan Untuk Mempercayai Kristus Lebih Dari Agama 

1. Kristus adalah Seseorang untuk Dikenal dan Dipercayai  

Kristus lebih dari sekedar suatu sistem, tradisi, atau kepercayaan. Dia menangis 
untuk kita, mati untuk kita, dan bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa 
Dia adalah sesuai dengan apa yang Dia klaim tentang Diri-Nya. Dengan 
menaklukkan kematian, Dia menunjukkan bahwa Ia mampu menyelamatkan kita 
dari dosa-dosa, hidup melalui diri kita dalam dunia ini, dan kemudian dengan 
aman membawa kita ke surga. Ia memberi diri-Nya sebagai suatu anugerah bagi 
siapa saja yang mau percaya kepada-Nya. (Yoh 20:24-31)  

2. Agama adalah Sesuatu untuk Dipercayai dan Dilakukan  

Agama adalah tentang mempercayai keberadaan Allah, menghadiri kebaktian-
kebaktian, dan mempelajari perbedaan antara benar dan salah. Agama adalah 
sesuatu yang dipraktekkan oleh orang-orang Farisi, para pemimpin rohani yang 
cinta Kitab Suci, konservatif, separatis, dan yang cukup membenci Kristus 
sehingga mereka menuntut kematian-Nya. Mereka membenci-Nya bukan hanya 
karena Ia melanggar tradisi mereka demi menolong orang banyak, (TB Matius 
15:1-9) tetapi karena melalui agama mereka, Ia melihat ke dalam hati mereka.  

3. Agama Tidak Mengubah Hati  

Yesus mengibaratkan orang-orang Farisi yang religius seperti sekelompok 
pencuci piring yang membersihkan bagian luar sebuah cawan namun 
membiarkan bagian dalam tetap kotor (Lukas 11:39-40). Yesus tahu bahwa 
seseorang dapat mengubah penampilannya tanpa mengubah tingkah lakunya 
(Matius 23:1-3). Ia tahu bahwa prestasi dan upacara religius tidak dapat 
mengubah hati. Ia memberi tahu salah seorang yang paling religius pada zaman-
Nya bahwa kecuali seseorang 'dilahirkan kembali' oleh Roh Kudus, ia tidak dapat 
melihat kerajaan Allah (Yohanes 3:3).  

http://alkitab.mobi/?Yoh+20%3A24-31
http://alkitab.mobi/?Matius+15%3A1-9
http://alkitab.mobi/?Matius+15%3A1-9
http://alkitab.mobi/?Lukas+11%3A39-40
http://alkitab.mobi/?Matius+23%3A1-3
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A3
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4. Agama Merumitkan yang Sederhana  

Yesus melihat kecenderungan kita untuk membuat aturan-aturan dan berfokus 
pada tingkah laku yang "benar secara moral," tetapi tidak memperhatikan hal 
yang lebih besar tentang mengapa kita berusaha menjadi benar. Pertanyaan 
"mengapa" yang lebih penting inilah yang dipikirkan Rasul Paulus ketika ia 
menulis, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan 
bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong 
yang berkumandang dan canang yang gemerincing ... dan sekalipun aku 
membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan 
tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak 
ada faedahnya bagiku." (1 Korintus 13:1,3)  

5. Agama Lebih Mementingkan Persetujuan Manusia daripada Perkenanan Allah  

Yesus menyimpan kritik-Nya yang paling tajam bagi orang-orang religius yang 
menggunakan reputasi rohani mereka untuk mendapatkan perhatian dan 
kehormatan. Terhadap mereka ini Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai orang-
orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan 
suka menerima penghormatan di pasar" (Lukas 11:43). Kemudian, kepada 
murid-murid-Nya, Ia berbicara tentang orang-orang Farisi, "Semua pekerjaan 
yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang" (Matius 23:5). 
Yesus melihat dengan jelas ke dalam praktek agama yang menganggap 
pendapat dan perhatian dari manusia lebih penting dan lebih disukai daripada 
perkenanan Allah.  

6. Agama Menjadikan Kita Orang-orang Munafik  

Yesus berkata, "Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Sebab 
kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda; orang-orang yang berjalan 
di atasnya, tidak mengetahuinya" (Lukas 11:44). Apakah yang kelihatan lebih 
baik daripada melakukan hal-hal yang menandakan bahwa kita adalah orang-
orang yang saleh dan takut akan Allah? Tetapi berapa banyak ahli agama, 
pendeta, dan penganut agama yang setia yang sedikit pun tidak menunjukkan 
penghormatan dan dorongan untuk istri-istri mereka, perhatian bagi anak-anak 
mereka, dan kasih kepada orang-orang yang berbeda kepercayaan? Yesus 
mengetahui apa yang seringkali kita lupakan: Apa yang kelihatan baik mungkin 
memiliki akar yang jahat.  

7. Agama Menjadikan Hidup Lebih Sulit Lagi  

Karena tidak dapat mengubah hati, agama berusaha mengontrol orang dengan 
hukum-hukum dan tuntutan-tuntutan yang bahkan tidak dijalankan oleh para ahli 
agama yang menafsirkan dan menjabarkan aturan-aturan tersebut. Dengan 
memikirkan "faktor beban" inilah, Yesus berkata, "Celakalah kamu juga, hai ahli-
ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, 

http://alkitab.mobi/?1+Korintus+13%3A1%2C3
http://alkitab.mobi/?Lukas+11%3A43
http://alkitab.mobi/?Matius+23%3A5
http://alkitab.mobi/?Lukas+11%3A44
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tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jaripun." (Lukas 
11:46)  

8. Agama Menjadikan Kita Mudah Menipu Diri Kita Sendiri  

Menurut Yesus, orang-orang Farisi menyombongkan diri mereka di dalam 
menghormati dan membangun monumen-monumen para nabi. Ironisnya, ketika 
mereka bertemu dengan seorang nabi yang sesungguhnya, mereka justru mau 
membunuhnya. Inilah yang dimaksud Yesus dalam Lukas 11:47-51 dan Matius 
23:29-32. Orang-orang Farisi telah menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak 
menganggap diri mereka sebagai pembunuh para nabi. Ahli-ahli agama tidak 
melihat diri mereka sebagai orang yang menolak Allah.  

9. Agama Menyembunyikan Kunci Pengetahuan  

Kepada para ahli Alkitab yang sangat religius pada zaman-Nya Yesus berkata, 
"Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci 
pengetahuan; kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha 
untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi" (Lukas 11:52). Ahli-ahli agama 
mengambil "kunci pengetahuan" dengan mengalihkan perhatian orang dari 
Firman Allah dan dari ketulusan hati dengan tambahan tradisi-tradisi dan 
tuntutan-tuntutan yang sepele tetapi yang dianut secara fanatik. Bukannya 
memimpin orang kepada Allah, mereka malah mengubah fokus umatnya kepada 
diri mereka dan aturan-aturan mereka sendiri.  

10. Agama Menyesatkan Para Pengikutnya  

Dalam Matius 23:15 Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan 
orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi 
lautan dan menjelajah daratan, untuk menobatkan satu orang saja menjadi 
penganut agamamu dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang 
neraka, yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Orang-orang yang 
bertobat kepada suatu agama memiliki antusiasme ganda untuk menjalani cara 
hidup mereka yang baru, dan dengan semangat besar mereka secara membabi 
buta membela guru-guru mereka yang juga buta. Dalam arti tertentu, agama itu 
penting, (Yakobus 1:26-27) yaitu jika ia mengarahkan kita kepada Kristus yang 
mati bagi dosa-dosa kita dan yang sekarang memberi diri-Nya untuk hidup 
melalui mereka yang percaya kepada-Nya. (Galatia 2:20; Titus 3:5)  

Bahan Diringkas dari Modul Program SABDA©  

Judul Modul : 10 Alasan untuk Percaya  
Penerbit  : RBC Ministries Asia, Ltd  
Situs  : http://www.sabda.net/  

http://alkitab.mobi/?Lukas+11%3A46
http://alkitab.mobi/?Lukas+11%3A46
http://alkitab.mobi/?Lukas+11%3A47-51
http://alkitab.mobi/?Matius+23%3A29-32
http://alkitab.mobi/?Matius+23%3A29-32
http://alkitab.mobi/?Lukas+11%3A52
http://alkitab.mobi/?Matius+23%3A15
http://alkitab.mobi/?Yakobus+1%3A26-27
http://alkitab.mobi/?Galatia+2%3A20
http://alkitab.mobi/?Titus+3%3A5
http://www.sabda.net/
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Surat Anda 

Dari : Yudi <yudi_89(at)>  
>Terima kasih untuk kiriman ICW-nya. Saya ingin tanya, bolehkah saya  
>mengambil artikel yang ada di ICW untuk saya taruh di buletin  
>gereja yang saat ini sedang saya kelola.  
>Tuhan memberkati  

Redaksi: 
Shallom Sdr. Yudi, 
Tentu saja Anda diizinkan untuk mengambil berbagai tulisan di ICW baik review, artikel, 
atau tips mengenai komputer atau internet. Berikut persyaratannya:  

• Anda harus menampilkan alamat Situs Arsip ICW atau alamat e-mail ICW 
sebagai sumber online tulisan tersebut.  

• Jika tulisan yang Anda ambil memiliki informasi penulis dan sumber media lain 
maka Anda juga harus mencantumkannya.  

• Selain itu, tulisan tidak boleh dikomersilkan.  

Demikian jawaban kami. Kami turut senang bila tulisan di ICW dapat memberkati Anda 
dan tentunya warga gereja atau siapa saja yang membaca buletin gereja tersebut. 
Terima kasih, Tuhan memberkati.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1062 dan 1063  

ICW Edisi 1062 akan membahas mengenai BLOG. Bagi pemilik Situs Blog yang 
memiliki nilai-nilai kekristenan, silakan mengirim alamat dan reviewnya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1063 akan membahas mengenai PORTAL. Bagi Anda yang 
mengetahui, menjadi anggota, atau mengelola Situs Portal Kristen, baik dari dalam 
maupun luar negeri silakan mengirim reviewnya ke Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke: ==> <staf-
icw(at)sabda.org>  

Kami tunggu, lho!  
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ICW 1062/Januari/2006: Blog  
Salam Kasih  

Saat ini, banyak orang beramai-ramai menuliskan pengalaman hidup hari-hari mereka 
di atas halaman blog. Selain itu, melalui media blog, pemiliknya juga dapat 
menyebarkan tulisan-tulisan, inspirasi, semangat dan pengetahuan kepada para 
pengunjung. Mungkin Anda juga ingin memiliki situs blog sendiri, atau bahkan Anda 
sudah memiliki blog. Lalu, apa dan bagaimana Anda menginformasikan blog Anda ke 
orang lain agar bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan?  

Lewat ICW edisi 1062 kali ini, kami menyajikan beberapa halaman blog yang di 
dalamnya berisi nilai-nilai kekristenan. Kami yakin bahwa pengalaman hidup dan tulisan 
mereka akan dapat membuka wawasan dan pengetahuan Anda. Bagi yang telah 
memiliki blog, apakah Anda ingin blog Anda dikunjungi banyak orang? Baca kolom 
ulasan kami kali ini mengenai tips mempromosikan blog. Simak juga kolom intermezzo 
yang mengangkat topik tentang mesin pencari atau direktori khusus halaman blog.  

Doa kami, Anda dapat menjadi berkat melalui tulisan-tulisan yang Anda tulis atau 
tampilkan dalam blog Anda. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Selamat 
melayani.  

Redaksi ICW, 
(Ari)  
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Jelajah Situs 

• Hendribun  

Blog Hendribun berisi tips dan ilustrasi tentang kehidupan manusia. Penulis tidak 
secara langsung menuliskan pengalaman kehidupannya, tetapi dengan cerita-cerita 
yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Satu artikel yang cukup menarik yaitu 
"Rahasia Umur Sapi, Monyet, Anjing, dan Manusia". Desain situs yang sangat 
sederhana, dengan sedikit pernak-pernik yang dapat memberi keindahan tersendiri. 
Dilengkapi dengan fasilitas dua pilihan search yaitu search this blog dan search all blog, 
membuat Anda mudah dalam mencari halaman-halaman blog lain yang sesuai dengan 
keinginan Anda. Selain itu, terdapat juga fasilitas untuk memberikan komentar bagi 
pengunjung. Simak selengkapnya di:  
==> http://www.hendribun.blogspot.com/  

• Joshua Generation  

Situs Joshua Generation memuat berbagai inspirasi pribadi dari diri penulis. Ada 
banyak kata-kata mutiara, ayat-ayat Firman Tuhan, pujian, renungan, pengalaman 
pribadi dan sebagainya yang disajikan dalam bahasa Inggris. Beberapa tulisan tersebut 
disajikan pula dalam bahasa Belanda. Fitur situs yang sederhana memudahkan user 
untuk menjelajah isi situs. Situs ini juga menyediakan fasilitas search sehingga 
memudahkan pembaca untuk mencari artikel yang diinginkan. Tambah inspirasi hidup 
Anda dengan berkunjung di:  
==> http://www.joshua.or.id/  

• Jurnal Kasih Kekal  

Situs Jurnal Kasih Kekal menyajikan jurnal harian yang berisi tentang hubungan pribadi 
penulis dengan Tuhan. Banyak juga kutipan- kutipan ayat-ayat Firman Tuhan yang 
mendukung pernyataan-pernyataan penulis kepada Tuhan. Penulisan blog semacam ini 
lebih enak dibaca karena terkesan santai. Bahasa yang digunakan juga lugas dan 
mudah dimengerti. Pembaca akan merasa sangat diberkati dengan membaca blog ini, 
karena banyak hasil pemikiran dari penulis yang mengena pada esensi hubungan 
pribadi manusia dengan Tuhan. Segera kunjungi:  
==> http://www.jurnal.kasihkekal.org/  

• Tinneke  

Kesan pertama yang muncul ketika mengunjugi blog ini adalah gelap tapi keren. Warna 
latar coklat gelap memang membawa kesan cool, tapi karena terlalu gelap, tulisan-
tulisan yang ada agak sulit untuk dibaca. Disini kita juga dapat mengisi komentar selain 
melihat daftar komentar yang pernah ada. Blog ini berisi puisi, artikel rohani dan juga 
pengalaman pribadi dari penulis. Situs ini juga memiliki beberapa link yaitu Liputan6, 
Detik, Tempo, Kompas dan Christian Women. Selain itu arsip-arsip lama juga dibagi 

http://www.hendribun.blogspot.com/
http://www.joshua.or.id/
http://www.jurnal.kasihkekal.org/
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berdasarkan bulan, mulai dari Pebruari 2004 - Januari 2006.  
==> http://tinneke.blogspot.com/  

• Truegossiper  

Blog milik Peter Valentino ini didesain sederhana dengan tampilan teks yang cukup 
proporsional dan tidak lebar memenuhi layar monitor. Dari blog ini, kita dapat 
menemukan ulasan dan pendapat seseorang tentang bermacam-macam hal. Selain itu 
Anda juga bisa mendapat pengetahuan tentang siapa itu VM Robulu dan bukunya 
Hercolubus or Red Planet. Pokok-pokok yang dibahas juga meliputi topik khotbah di 
gereja serta tanggapan terhadap film-film populer. Membaca blog ini kita akan 
mendapat banyak pengetahuan tambahan, dan mempelajari salah satu bentuk 
penulisan blog. Silakan berkunjung di: ==> http://www.truegossiper.blogspot.com/  

• Wingsofheart  

Halaman blog milik Ang Tek Khun ini menampilkan berbagai tulisan yang menarik untuk 
disimak. Mengingat kegemarannya menulis puisi yang dibuktikan dengan empat buku 
puisi yang telah ia tulis, tidak heran jika halaman blognya pun dihiasi oleh puisi-puisinya 
yang bisa memberi Anda inspirasi baru. Ang Tek Khun, Pimpinan penerbit Kairos 
Gradien, dalam catatan blognya juga membahas mengenai beberapa buku yang pernah 
dia baca, diantaranya 'Menuai Berkat Dari Harry Potter' dan '5 Menit Saja'. Ditampilkan 
pula link beberapa blog dan situs milik rekan-rekannya yang bagus juga untuk 
dikunjungi. Jadi tunggu apa lagi, simak tulisan Ang Thek Kun di:  
==> http://www.wingsofheart.blogspot.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Devo  

Situs blog Devo memakai hosting pada Situs Blogger. Selintas tampilan Blog ini terlihat 
sangat sederhana, Tapi jangan salah, bahan tulisan yang ada cukup banyak. Sebagian 
besar berisi tulisan mengenai pergumulan dan perjalanan hidup kerohanian dari sang 
pemilik blog. Pemilik blog ini juga sengaja memasang beberapa links ke situs-situs 
Kristen yang pernah dikunjunginya. Mungkin dengan harapan agar Anda pun bisa 
mendapatkan berkat ketika mengunjungi situs-situs tersebut sama seperti dirinya. Jika 
Anda ingin berbagi pengalaman rohani bersama dengan T'NT (begitulah pemilik blog ini 
menyebut dirinya), silakan saja kunjungi blog Devo ini di:  
==> http://tyandtammy.blogspot.com/  

• Ronald Green Blog  

Blog yang di pasang di situs blogspot ini tidak hanya menyediakan catatan seputar 
kehidupan Ronald Green. Berbagai artikel Kristen juga dapat Anda simak dari halaman 
blog yang memiliki warna dasar hijau muda ini. Beberapa diantaranya seperti 
"Reconciliation & Forgiveness", "Behold Jesus" dan "God Bearers". Seperti situs blog 

http://tinneke.blogspot.com/
http://www.truegossiper.blogspot.com/
http://www.wingsofheart.blogspot.com/
http://tyandtammy.blogspot.com/
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yang menggunakan blogspot lainnya, melalui situs ini Anda juga dapat membaca profil 
pemilik blog ini beserta fotonya yang terpampang di halaman depan.  
==> http://choggerpr.blogspot.com/  

• The King is Coming  

Blog yang berjudul "Are You Choosing Your Friends or Are You Allowing God To 
Choose Your Friends?" berisi ungkapan-ungkapan perasaan penulis tentang 
persahabatan. Penulis memaparkan bahwa model persahabatan yang paling baik 
adalah persahabatan Yesus dengan manusia. Persahabatan seperti yang dilakukan 
Yesus bertujuan untuk menumbuhkan kerohanian orang lain. Untuk menuju hal itu 
diperlukan komitmen untuk mengasihi, mengampuni dan dengan bijaksana memotivasi 
orang lain untuk mendapatkan hasil yang baik. Penulis mengawali tulisannya dengan 
ayat emas yang diambil dari Amsal 17:17. Situs ini tidak begitu mempedulikan 
mengenai desain, karena tampilan desainnya yang terlihat sangat sederhana. Namun 
demikian, link-link yang ada cukup banyak selain tentunya fasilitas search. Segera 
kunjungi:  
==> http://journals.aol.com/lilbenedizione/TheKingiscoming/  

• Winter's End  

Blog yang dibuat sejak bulan September 2005 ini termasuk cukup rajin di-update oleh 
pemiliknya. Hal ini terlihat dari jumlah artikel untuk setiap bulannya yang memuat lebih 
dari 7 artikel. Beberapa tulisan Kristen tersebut antara lain berjudul: "How Then Shall 
We Live?", "Do We Have Say Regarding Our Potential in Christ Jesus?", dan "Where 
Have All The Children Gone?". Selain artikel, terdapat juga berbagai link ke situs blog 
dan situs Kristen lainnya yang bukan blog. Untuk lebih jelasnya langsung saja kunjungi 
Situs Winter's End di:  
==> http://abmi.lifewithchrist.org/  

• Workplace Bible Studies - The Minor Prophet  

Sesuai dengan namanya, blog ini adalah tempat yang cocok untuk dikunjungi mereka 
yang tertarik dengan kegiatan studi Alkitab. Beberapa materi studi Alkitab yang 
direkomendasikan ditampilkan di menu kiri. Pada menu kanan bisa ditemukan Bible 
Blogs, bagian ini berisi berbagai proyek studi Alkitab yang di-update secara berkala. 
Tapi bagian yang paling menarik tentu saja adalah karena situs ini berupa situs blog, 
jadi ada cukup ruang bagi pengunjung untuk ikut aktif mengirimkan masukan dan 
komentarnya.  
==> http://www.theminorprophet.com/workplace/post/  

Get the Fresh 

Cornelius Wing 
http://www.corneliuswing.com/ 

http://choggerpr.blogspot.com/
http://alkitab.mobi/?Amsal+17%3A17
http://journals.aol.com/lilbenedizione/TheKingiscoming/
http://abmi.lifewithchrist.org/
http://www.theminorprophet.com/workplace/post/
http://www.corneliuswing.com/
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Situs pribadi pendeta Cornelius Wing ini hadir dengan tampilan cukup sederhana dan 
akses yang cukup cepat untuk masuk ke setiap halamannya. Lima menu utama yang 
ada yaitu Sharing, Various Contents, Quotations, Pictures, dan Contact me. Pada 
halaman Sharing, Anda bisa menemukan artikel mengenai gereja, kepemimpinan dan 
karakter. Ingin artikel yang unik? Masuk saja ke halaman Various Contents. Bagi Anda 
yang suka mengoleksi buku-buku rohani, disediakan juga cuplikan isi beberapa buku 
rohani yang cukup menarik. Belum pernah ke Israel? Jangan kuatir, di situs ini Anda 
juga bisa melihat beberapa gambar wilayah Israel yang dulu pernah disinggahi Tuhan 
kita. Selamat mengunjungi!  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Trueworshipper  

Milis Trueworshipper hadir dengan dasar ayat Yohanes 4:23. Milis Kristen 
interdenominasi ini mempunyai kerinduan untuk melihat setiap orang Kristen menjadi 
penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran di akhir 
zaman ini. Melalui milis ini, Anda juga bisa saling sharing dengan anggota yang lain, 
dan bertumbuh bersama dalam penyembahan kepada Tuhan. Milis yang hadir mulai 
tahun 2005 ini terbilang cukup ramai dengan jumlah anggota lebih dari 150 orang. 
Segera bergabung dan bertumbuh bersama di: ==> <trueworshipper-
subscribe(at)yahoogroups.com> [Bergabung] ==> 
<trueworshipper(at)yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/trueworshipper/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-RH (Renungan Harian)  

e-Renungan Harian (RH) adalah versi bahasa Indonesia dari bahan Our Daily Bread, 
yang tentu sudah cukup dikenal. Suguhan-suguhan renungannya yang menarik sangat 
membantu para pembaca untuk mengisi kehidupan rohaninya setiap hari. Bagi Anda 
yang tidak sempat mendapatkan edisi cetak (kertas)nya, jangan khawatir, karena jika 
Anda memiliki alamat email, maka Anda dapat berlangganan bahan RH ini, bahkan 
secara gratis. Caranya mudah sekali, silakan kirim email kosong ke alamat 
berlangganan di bawah ini, maka setiap hari bahan RH tersebut akan muncul di mailbox 
Anda secara rutin. Nah, tunggu apa lagi, cepatlah berlangganan! ==> <subscribe-i-kan-
akar-Renungan-Harian(at)xc.org> [Berlangganan]  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+4%3A23
http://groups.yahoo.com/group/trueworshipper/
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==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/ [Arsip]  
==> http://www.glorianet.org/rh/ [Arsip]  

e-SH (Santapan Harian)  

Bahan renungan yang satu ini juga cukup familiar. e-SH ini dikirim setiap hari berdasar 
urutan kitab dalam Alkitab. Jadi, jika Anda rutin membacanya tiap hari, maka dalam 
waktu enam tahun Anda telah berhasil membaca seluruh Alkitab Anda beserta 
penjelasan- penjelasannya! Wow, menarik bukan? Nah, bagi Anda yang selalu setia 
bersaat teduh dengan bantuan Santapan Harian ini, mengapa tidak mencoba 
mendapatkannya juga secara online, karena SH juga menyediakan fasilitas 
berlangganan lewat email. Bagaimana? Tertarik untuk mendapatkan bahan SH ini 
setiap pagi di mailbox Anda? Silakan berlangganan lewat alamat di bawah ini. ==> 
<subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian(at)xc.org> [Berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/ [Arsip]  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
http://www.glorianet.org/rh/
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/
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Artikel: Situs Penyedia Daftar Blog 

Saat ini blog tidak hanya digunakan sebagai situs pribadi yang berisi catatan harian 
Anda, tetapi juga digunakan untuk tujuan lain. Antara lain sebagai situs berita, 
pendidikan, renungan, bahkan juga penunjang aktivitas suatu organisasi.  

Melihat begitu banyaknya situs blog yang bermunculan maka beberapa pihak berinisiatif 
untuk membuat direktori atau mesin pencari yang dikhususkan untuk blog. Melalui situs-
situs ini Anda dapat menemukan berbagai blog dengan berbagai kekhasan isinya. 
Berikut review beberapa situs tersebut:  

Blog Directory  

Ribuan blog yang ada di Situs Blog Directory dikelompokkan ke dalam 34 kategori, yang 
di beberapa kategori masih di bagi lagi ke dalam sub kategori. Selain kolom pencarian, 
fasilitas yang disediakan antara lain: "New Blog" dan "Top Rated". Disediakan juga 
forum diskusi bagi para pengguna blog. Dan bila Anda ingin ikut memajang blog Anda di 
situs ini, manfaatkan fasilitas submit blog yang disediakan.  
==> http://www.bloggernity.com/  

Blog Search  

Seperti halnya direktori situs pada umumnya, tampilan Situs Blog Search tergolong 
sederhana. Pada halaman depan Anda dapat menemukan daftar kategori di bawah 
kolom pencarian. Yang menarik, setiap kategori dilengkapi dengan JavaScript Feeds 
yang dapat Anda pasang pada website Anda. Dengan cara ini maka Anda dapat 
mengetahui blog terbaru atau blog paling populer di suatu kategori.  
==> http://www.blog-search.com/  

Blog Search  

Direktori Blog yang satu ini menggunakan daftar angka dan abjad sebagai kategorinya. 
Dapat dibayangkan berapa banyak kategori yang ada. Itu belum termasuk kategori 
selain abjad dan angka, seperti: "Relationships", "Religion", dan "School". Sedangkan 
jumlah situs blog yang terdapat di direktori ini sekitar 5500-an situs. Selain fasilitas 
"New Listing" dan "Top Rated", terdapat juga menu "Editor Pick" yang berisi situs-situs 
blog pilihan editor Blog Search  
==> http://www.blog-search.info/  

Google Blog Search  

Seakan tidak puas dengan mesin pencari dalam bidang web, gambar, berita, maupun 
barang belanjaan, kini Google membuat mesin pencari khusus blog, Google Blog 
Search. Mesin pencari ini akan meng-index setiap blog yang ada di-internet. Updatenya 
pun tergolong cepat. Dalam tempo kurang dari satu hari postingan terbaru di sebuah 

http://www.bloggernity.com/
http://www.blog-search.com/
http://www.blog-search.info/
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blog akan muncul di Google Blog Search.  
==> http://www.google.com/blogsearch/  

Blog Catalog  

Blog Catalog dibangun dengan tujuan menyediakan daftar berbagai Situs Blog yang 
terdapat di internet sehingga membantu pengunjung menemukan blog yang mereka 
cari. Berbagai blog yang ada dikelompokkan dalam berbagai kategori. Selain itu 
terdapat juga pengelompokan berdasarkan benua. Informasi blog baru dan yang baru 
di-update juga dapat Anda simak di halaman depan. Setelah memasukkan sebuah blog, 
Anda juga dapat mengelola blog Anda tersebut. Sayangnya situs ini tidak menyediakan 
fasilitas pencarian.  
==> http://www.blogcatalog.com/  

[Kiriman: Hardhono]  

Lain-Lain 

Tips Promosi Blog 

Bete juga ya rasanya, jika blog yang sudah kita buat ternyata sepi- sepi saja. Rasanya 
percuma kalau semua yang sudah kita ekspresikan melalui blog kita tidak dibaca orang, 
bukan? Jika hal tersebut yang kita alami, mungkin kita perlu melakukan promosi dengan 
maksimal. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan supaya blog Anda dikenal di 
dunia luas:  

1. Daftarkan di Blog Directory  
Daftarkan blog Anda ke berbagai direktori blog (blog directory). Sedikitnya, 
daftarkan di tiga blog directory terbesar dan terpopuler, yaitu: (a) Technorati  
==> http://www.technorati.com  

2. Freeburner  
==> http://www.feeburner.com  

3. Blogshares  
==> http://www.blogshares.com  

Ikuti seluruh petunjuk pada ketiga blog directori tersebut ketika mendaftar. Blog-
blog directori ini nantinya secara otomatis akan mengirim data blog dan posting-
posting Anda ke berbagai search engine, termasuk tiga search engine besar 
yaitu:  

4. Google  
==> http://www.google.com  

5. MSN  
==> http://www.msn.com  

6. Yahoo  
==> http://yahoo.com.  

http://www.google.com/blogsearch/
http://www.blogcatalog.com/
http://www.technorati.com/
http://www.feeburner.com/
http://www.blogshares.com/
http://www.google.com/
http://www.msn.com/
http://yahoo.com/
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7. Link-trade atau Link Exchange  

Ajak teman Anda yang memiliki blog untuk saling tukar link. Bujuklah agar ia mau 
memasang link URL Anda di blognya, dan jangan lupa sebagai imbalannya Anda 
juga memasukkan link blog teman Anda tadi di blog Anda. Dalam dunia blog, hal 
ini dikenal dengan istilah BLOGROLL. Dan blogroll ini juga yang menjadi salah 
satu penyebab naiknya popularitas blog di seluruh dunia, mengalahkan website 
yang biasa. Blogroll atau link-exchange tidak harus melalui permintaan, bisa juga 
dengan saling suka rela. Umpamanya, ada seseorang blogger (pemilik blog) 
yang memasang link Anda di blog dia, apabila Anda tahu, maka Anda juga 
"berkewajiban" menambah link blog miliknya di blog Anda. Apabila tidak 
dilakukan, maka Anda akan dicap sebagai "blogger pelit". Di dunia maya pun, 
sebagaimana di dunia nyata, orang pelit akan selalu tereliminasi. Dengan kata 
lain, sedikit "tamu" nya. :) Nah, bagaimana cara mengetahui ada yang me-link 
blog Anda?  

Caranya mudah: tulis di Google seperti ini: link:http://alamatbloganda.com  

Setelah menekan search, Anda akan tahu siapa saja yang me-link ke blog Anda.  

8. Berkunjung ke Blog Lain  

Untuk menambah teman dalam melakukan blogroll, sempatkan berkunjung ke 
blog-blog lain, dan berkomentar di bukutamu atau tagboard mereka atau 
meninggalkan komentar di tulisan mereka sambil jangan lupa memasang alamat 
blog Anda di blog mereka. Dalam waktu tidak lama, mereka akan "bertamu balik" 
ke "rumah" atau blog Anda.  

9. Aktivitas Posting  

Usahakan sedikitnya satu kali posting setiap harinya. Posting yang teratur di 
blog, akan membuat tamu datang secara teratur juga.  

10. Alamat Blog di Signature Email  

Tulis alamat blog Anda di signature email (tanda tangan email). Sehingga setiap 
Anda menulis email ke pribadi atau ke milis, alamat blog Anda akan selalu 
muncul, dan "menggoda" orang untuk berkunjung. Mem-posting ringkasan 
tulisan di blog Anda ke milis juga akan sangat menggoda anggota milis untuk 
datang ke blog Anda. Teknik yang cukup ampuh dalam mempromosikan blog. 
Tapi cara ini tidak akan ampuh jika Anda tidak mengikuti dunia milis yang ramai.  

Perlu diingat juga, akan lebih baik jika Anda menaruh permalink dari tulisan 
terakhir saja, bukan alamat blog secara global. Lumayan, teknik ini menjadi RSS 
reader buat orang lain.  

http://alamatbloganda.com/
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11. Lewat Status Yahoo Messenger  

Cara ini kurang efektif. Karena banyak juga yang malas jika status yang ditulis 
hanya alamat blog saja, tanpa kata-kata yang kurang menarik.  

12. Lewat SMS  

"Aku sudah nulis yang baru" begitu tulisannya. Hahaha ... ini seharusnya rahasia, 
tapi biarlah. Saya suka melakukan hal ini, promosi lewat SMS.  

13. Lewat Kartu Nama  

Kalau Anda cukup bermodal, bolehlah cara ini dipakai. Tapi perlu diingat, ini tak 
cukup menarik banyak orang untuk mengunjungi blog Anda, walaupun sudah 
puluhan kartu nama dicetak.  

14. Lewat Ucapan  

Nah, dalam hal ini, akan menjadi kesulitan jika alamat blog Anda banyak 
mengandung karakter huruf yang tidak jelas. Maka dari itu, pemilihan alamat blog 
adalah sangat penting. Jadi, selain jadi penulis blog, tentunya kita juga bisa 
menjadi tenaga marketing yang baik.  

[Kiriman: Novi, ringkasan dari berbagai sumber]  

Surat Anda 

 
>Dari : Suki-KTM <soeki(at)>  
>Shalom, Untuk edisi Portal, saya usulkan situs :  
>http://www.akupercaya.com/  
>Portal Kristen International  
>Sangat lengkap, up-to-date  
>dan banyak sekali member2nya yang aktif.  
>Bahkan pengelola-nya berani pasang iklan situs ini di Google Ad.  
>GBU :)  

Redaksi: 
Shallom Sdr. Suki KTM, 
Terima kasih untuk kiriman alamat situs dari Anda. Kami yakin pembaca ICW yang 
membaca surat Anda ini akan segera berkunjung ke situs yang Anda sebutkan di atas.  

Untuk pembaca ICW lainnya, kami tunggu partisipasi Anda baik alamat situs, review 
situs, review milis maupun bahan lain yang mendukung penerbitan ICW. Tuhan 
memberkati!  

http://www.akupercaya.com/
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Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1063 dan 1064  

ICW Edisi 1063 akan membahas mengenai Situs PORTAL. Bagi Anda yang 
mengetahui, menjadi anggota, atau mengelola Situs Portal Kristen, baik dari dalam 
maupun luar negeri silakan mengirim reviewnya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1064 akan membahas mengenai Buku Elektronik.  

Bagi Anda yang mengetahui sumber-sumber informasi dari dunia internet berupa situs 
yang menyediakan bacaan online maupun fasilitas download file bahan buku baik dari 
dalam maupun luar negeri silakan mengirim informasi ataupun reviewnya ke Redaksi 
ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui email ke:  
==> <staf-icw(at)sabda.org>  

Kami tunggu, lho!  
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ICW 1063/Februari/2006: Portal  
Salam Kasih  

Tak terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2006. Banyak yang 
memprediksikan tahun ini akan semakin penuh tantangan dan kesulitan. Bencana alam, 
kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kesulitan lainnya sudah mulai mewarnai 
kehidupan tahun 2006. Namun, di sisi lain, kita, sebagai orang Kristen tahu bahwa 
Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, dan Dia akan selalu menyertai anak- anak-
Nya. Oleh karena itu kita tidak perlu panik atau dikuasai rasa cemas, karena Dia 
senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk melewati hari-hari yang sulit sekalipun. 
Nah, bagaimana kita bisa terus mempercayakan diri pada Tuhan yang memelihara kita? 
Kita harus semakin dekat pada Tuhan. Bagaimana caranya? Semakin banyak 
tantangan dan kesulitan berarti kita butuh semakin banyak makanan rohani. Saat ini 
ada banyak sekali situs-situs Kristen yang menyediakan berbagai kebutuhkan rohani 
agar kita semakin kuat dalam Dia.  

Untuk Anda yang ingin tahu tentang keberadaan situs-situs Kristen, maka pada edisi ini, 
kami sajikan topik yang tepat untuk Anda, yaitu tentang Situs-situs Portal Kristen, yang 
sangat berguna untuk memudahkan Anda mencari sumber-sumber informasi Kristen. 
Nah, selamat berselancar dan memperkuat iman.  

Redaksi ICW, 
(Ari)  
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Jelajah Situs 

• SABDA.org  

Situs Sabda.org adalah salah satu wujud pelayanan media internet dari Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA). Situs ini telah menjadi salah satu sumber informasi 
kekristenan terbesar bagi masyarakat Kristen Indonesia di dunia internet karena situs ini 
berisi link-link yang menghubungkan Anda dengan berbagai bahan kekristenan yang 
akan memperlengkapi Anda dalam pelayanan. Situs SABDA.org menyajikan arsip yang 
berisi ribuan artikel yang pernah diterbitkan oleh publikasi YLSA (termasuk ICW), 
memuat informasi tentang berbagai milis Kristen Indonesia baik milis Publikasi maupun 
Forum Diskusi. Selain itu, situs ini juga memuat banyak sekali informasi tentang 
keberadaan situs-situs Kristen Indonesia dan daftar situs YLSA yang memuat Alkitab 
online, artikel-artikel tentang misi, pelayanan Anak/Sekolah Minggu, konseling, 
kepemimpinan, sejarah Alkitab, bahan-bahan kursus Alkitab dan masih banyak lagi. 
Fasilitas yang tersedia di situs ini bisa dibilang cukup komplit, di antaranya sistem 
pencarian yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi yang ada di dalam situs 
ini dan sistem pencarian ayat Alkitab berdasarkan daftar kata dan daftar ayat. Fasilitas 
lain yang ada adalah Anda bisa langsung mendaftarkan diri untuk berlangganan 
berbagai publikasi YLSA secara gratis atau bergabung dengan milis- milis diskusi 
YLSA. Besarnya sumber-sumber referensi dan fasilitas yang tersaji di situs ini akan 
sangat menolong Anda untuk mendapatkan informasi tentang kekristenan yang Anda 
perlukan. Silakan berkunjung di:  
==> http://www.sabda.org/  
==> http://www.sabda.org/situs/ [Daftar Situs]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/ [Daftar Publikasi]  

• Gloria Cyber Ministry  

Gloria Cyber Ministries adalah situs portal yang berisi bermacam- macam kategori yang 
bernuansa Kristen. Situs ini memuat artikel- artikel Kristen, profil, fasilitas email gratis, 
halaman khusus bagi kaum muda, fasilitas pencarian dalam situs itu sendiri, dan masih 
banyak lagi. Perpaduan warna-warna yang menarik membuat situs ini terlihat lebih 
cantik walaupun huruf terlihat kecil-kecil. Setiap halaman padat dengan isi, 
menunjukkan bahwa situs ini memuat berbagai macam informasi yang berguna bagi 
banyak orang. Silakan kunjungi:  
==> http://www.glorianet.org/  

• Ladang Tuhan  

Perpaduan putih abu-abu membuat situs portal yang satu ini terkesan sejuk di mata. Di 
halaman utamanya terdapat renungan harian dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. 
Situs ini memuat banyak kategori antara lain: artikel, komunitas, ruang diskusi, dll. Yang 
menarik dari situs ini adalah pengelompokan komunitas-komunitas ke dalam sub 
kategori, sehingga pengunjung situs ini dapat memilih sesuai dengan ketertarikan 
mereka dan dapat langsung bergabung dengan komunitas tersebut, tentunya dengan 

http://www.sabda.org/
http://www.sabda.org/situs/
http://www.sabda.org/publikasi/
http://www.glorianet.org/
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terlebih dulu mendaftar menjadi anggota. Bergabunglah dengan situs ini di:  
==> http://www.ladangtuhan.com/forum/  

• Lentera Ilahi  

Situs ini memiliki tampilan yang masih sangat sederhana, hanya ada dua kategori link 
yang ditawarkan, yaitu top kategori dan populer kategori. Dalam tiap kategori link 
tersedia sebuah kotak pencarian, sehingga kita bisa melakukan pencarian berdasarkan 
kategori yang kita inginkan. Warna yang ditampilkan dalam situs ini perpaduan antara 
warna coklat muda dan putih. Penasaran dengan situs ini? Silakan berkunjung situs di:  
==> http://www.lentera-ilahi.org/  

• Sahabat Surgawi  

Situs ini dibuat sebagai sarana saling berkomunikasi bagi sesama orang Kristen, 
termasuk sarana untuk menyampaikan permohonan doa maupun untuk mencari topik-
topik doa supaya kita bisa ikut bertumbuh dengan belajar untuk mendoakan orang lain. 
Dalam situs yang memiliki visi "Media pelayanan antar jemaat, antar Gereja, antar 
denominasi online" ini, terdapat juga jadwal kegiatan, seperti KKR maupun seminar, 
baik yang sedang atau akan berlangsung di beberapa daerah. Anda juga bisa 
mendapat bantuan konsultasi yang disediakan dalam situs ini. Secara tampilan, desain 
situs ini terbilang cukup sederhana, selain juga banyak menyediakan link-link untuk 
mempermudah Anda berselancar di dunia maya.  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/  

• Salib  

Situs yang didominasi warna putih ini memiliki desain yang sederhana dan tidak terlalu 
ramai, tetapi navigasi ke informasi yang disajikan cukup jelas. Di bagian paling kiri 
disediakan kotak search yang nampak jelas terlihat. Sementara, masih pada menu 
bagian kiri kita bisa juga turut ambil bagian dalam jajak pendapat mengenai masalah 
kekristenan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Situs ini juga menyediakan 
artikel-artikel yang cukup bagus, selain itu kita pun bisa ikut ambil dengan mengirimkan 
tulisan kita. Bagi yang tertarik untuk berdiskusi, Anda bisa mendaftar sebagai anggota 
forum diskusi. Di situs ini Anda pun bisa melihat jumlah anggota yang sedang online. 
Selamat berkunjung!  
==> http://www.salib.net/  

• Terang Dunia  

Desain sederhana dan kesan natural mewarnai seluruh halaman Situs Terang Dunia ini. 
Pada halaman utama situs, terdapat kolom Berita Terkini yang memuat banyak sekali 
cuplikan berita-berita umum. Selain itu, terdapat juga beberapa cuplikan artikel Kristen 
pada kolom Artikel Utama, kolom Email Dari Tuhan, Profil Tokoh, Kolom Khusus 
(konseling, artikel alkitabiah terpopuler, kolom terang dunia versi bahasa Inggris, dll), 
serta tak lupa berita-berita terbaru dari Situs Terang Dunia sendiri. Terang Dunia 

http://www.ladangtuhan.com/forum/
http://www.lentera-ilahi.org/
http://www.sahabatsurgawi.net/
http://www.salib.net/
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menyediakan fasilitas komunitas melalui milis bagi anggotanya, selain itu juga terdapat 
kolom polling yang bertujuan mengajak pengunjung untuk ikut berpartisipasi 
memberikan pendapat tentang pertanyaan-pertanyaan umum yang sering muncul di 
kalangan orang Kristen. Segera kunjungi situs ini:  
==> http://www.terangdunia.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Christian Exodus  

ChristianExodus adalah situs milik organisasi ChristianExodus.org yang merupakan 
organisasi Kristen non denominasi yang berkomitmen terhadap doktrin-doktrin esensial 
seperti: konsep Tritunggal, Yesus sebagai Allah dan Manusia sejati, manusia sebagai 
ras yang secara rohani tersesat, kebangkitan Kristus, keselamatan oleh iman dalam 
Kristus, kedatangan Kristus kembali ke dunia, otoritas dan ineransi Alkitab. Navigasi 
dalam situs ini sangat mudah diikuti, dengan link- link terletak di sebelah kiri dan 
proporsi ukuran tulisan yang tidak memadati keseluruhan halaman browser. Dalam 
halaman webnya juga disediakan fasilitas pencarian data untuk isi keseluruhan situs. 
Jadi, bagi yang ingin belajar lebih dalam tentang doktrin-doktrin kekristenan yang paling 
penting, segera kunjungi:  
==> http://www.christianexodus.org/  

• Christianity  

Situs Christianity memuat berbagai hal tentang kekristenan. Beberapa hal yang menarik 
tentang isi dari situs ini di antaranya meliputi Bible Study Tools, Bible Quiz, All Ministry, 
Forum, Chat, Christian Jobs, Newsletter dan lain-lain. Situs ini juga memuat berbagai 
artikel-artikel teologia dan link ke situs-situs sponsor. Desainnya menarik, tidak terlalu 
memuat banyak gambar grafis tetapi informasi yang tersedia cukup lengkap. Nah, bagi 
Anda yang tertarik untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pelayanan, silakan 
kunjungi:  
==> http://www.christianity.com/default.aspx  

• CrossMap.com  

Begitu melihat tampilan halaman utama situs ini kita akan langsung tahu bahwa situs ini 
merupakan sebuah mesin pencari (search engine) Kristen. Situs CrossMap ini juga 
mengklaim dirinya sebagai "World #1 Christian Portal". Karenanya, wajar jika di 
halaman situs ini, hal yang paling mencolok adalah keberadaan kotak pencarian. Kita 
juga bisa login untuk menikmati lebih banyak fasilitas yang mereka sediakan. Tersedia 
juga link-link untuk memperlancar kegiatan berselancar di dunia maya Anda. Secara 
tampilan situs ini menggunakan warna-warna lembut yang tidak akan melelahkan mata 
kita. Banyak informasi dan fasilitas yang disediakan oleh portal ini, jadi silakan saja 
kunjungi alamat di bawah ini.  
==> http://www.crossmap.com/  

http://www.terangdunia.com/
http://www.christianexodus.org/
http://www.christianity.com/default.aspx
http://www.crossmap.com/
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• FaithTree  

Situs FaithTree.com didominasi oleh warna hitam dan putih. Portal ini terbagi atas 
beberapa kolom yang dipisahkan berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti bacaan 
Alkitab Online, pencarian ayat Alkitab, pencarian bahan yang dihubungkan dengan situs 
Yahoo, dan masih banyak fasilitas lain. Kita bisa bergabung menjadi anggota dan 
mendapatkan email account melalui portal ini. Melalui portal ini pula kita bisa langsung 
mendapatkan link ke berita-berita utama situs Yahoo, selain masih banyak fasilitas yang 
lain. Selamat berselancar!  
==> http://www.faithtree.com/  

• I Belive  

Situs I Belive lebih mirip jika disebut dengan katalog. Dengan desain yang benar-benar 
sederhana, situs ini menyediakan berbagai macam informasi tentang agama dan 
kepercayaan di dunia. Selain mengenai kekristenan, juga disediakan informasi tentang 
Mormon, Islam, world religion dan perbandingan antara kepercayaan tersebut. 
Disediakan juga fasilitas pencarian. Silakan kunjungi situs ini di:  
==> http://www.ibelive.com/  

• I Love Jesus  

Kesan pertama ketika mengunjungi situs I Love Jesus adalah lucu dan komikal karena 
situs ini dihiasi dengan gambar-gambar dan tulisan- tulisan yang bernuansa kartun. 
Warna biru tua dan kuning menjadi kontras yang cukup baik bagi situs ini. Walau 
terkesan kekanak- kanakan tetapi Situs I Love Jesus memuat beberapa hal yang 
menarik seperti artikel-artikel Kristen, Caring Hands Ministry, Message Boards, 
Member's Area, Searchable Bible, dll. Secara khusus, menu Searchable Bible juga 
sangat cocok bagi para teolog karena berguna untuk membantu pencarian bahan-
bahan di Alkitab dan pencarian kata dalam bahasa Yunani dan Ibrani dengan cara 
memasukkan nomor strong.  
==> http://www.ilovejesus.com/  

Get the Fresh 

Joy Fellowship Indonesia 
http://www.joyindonesia.org/ 

Situs Joy Fellowship Indonesia (Joy) merupakan salah satu sarana untuk mengenalkan 
keberadaan persekutuan yang berasal dari kota gudeg, Yogyakarta. Jika Anda pernah 
atau sering berkunjung ke situs ini sebelumnya, Anda akan mendapati tampilan dan 
suasana baru dari situs ini. Dengan beberapa fasilitas yang baru tersebut, informasi dari 
berbagai persekutuan di kota Yogyakarta bisa Anda dapatkan dengan lebih mudah. 
Program kerja persekutuan ini, antara lain adalah persekutuan kelompok kecil, 
persekutuan umum, retreat, maupun kegiatan lainnya. Jangan lupa juga untuk 

http://www.faithtree.com/
http://www.ibelive.com/
http://www.ilovejesus.com/
http://www.joyindonesia.org/
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menyimak dan memberi komentar untuk galeri yang baru melalui sistem polling yang 
sudah disediakan. Selamat berkunjung.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Profesional-Kristen-di-Indonesia  

Anda kaum Profesional Kristen? Ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana 
bekerja sesuai dengan etika Kristen? Atau ingin belajar dari berbagai pengalaman 
anak-anak Tuhan di dunia kerja? Silakan bergabung dengan milis ini. Milis yang 
dibangun sebagai wadah komunikasi bagi kalangan Profesional Kristen Indonesia ini 
diperuntukkan bagi semua denominasi. Dengan jumlah anggota lebih dari 450, milis ini 
cukup ramai dengan jumlah posting yang cukup signifikan setiap bulannya. Mari kita 
bangun kerajaan ALLAH di Indonesia melalui dunia kerja dan dunia profesional kita.  

==> < Profesional-Kristen-di-Indonesia-subscribe(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> < Profesional-Kristen-di-Indonesia(at)yahoogroups.com > [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/Profesional-Kristen-di-Indonesia/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

Berita-PESTA  

Publikasi BERITA PESTA adalah newsletter/buletin elektronik yang diterbitkan secara 
berkala sebulan sekali oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Adapun tujuan 
diterbitkannya milis ini adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut sehubungan 
dengan perkembangan pelayanan PESTA Online. Anda ingin mengetahui kelas-kelas 
PESTA yang sedang dibuka? Atau Anda ingin mengetahui jadwal kelas-kelas PESTA 
yang akan datang? Anda bisa dapatkan informasi-informasi tersebut di Berita PESTA. 
Selain itu Anda juga bisa mendapatkan berkat melalui sajian kesaksian peserta PESTA 
atau bahan renungan/artikel yang dapat mendorong Anda untuk terus giat belajar 
Kebenaran Firman Tuhan. Bagi Anda yang sudah pernah mengikuti Kursus PESTA 
atau mendaftarkan diri sebagai peserta PESTA (mengisi Formulir Pendaftaran), maka 
Anda secara otomatis telah terdaftar sebagai anggota BERITA PESTA.  
==> < daftar-berita-pesta(at)sabda.org > [bergabung]  
==> < berhenti-berita-pesta(at)sabda.org > [berhenti]  

  

http://groups.yahoo.com/group/Profesional-Kristen-di-Indonesia/
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Artikel: Pesan SMS atau E-mail 

Bisakah Anda memahami pesan ini: "Qt hrs ket4 rini sblm k Srby. Sy sdh book pswt. 
We'll hv fun y. CU l8er."  

Untungnya kita selalu berkomunikasi dalam konteks. Kalau tidak ada konteks, mustahil 
pesan di atas dapat dipahami. Berkat konteks, kita bisa menebak apa yang 
dimaksudkan pengirim pesan. Selain itu, bagi mereka yang sudah terbiasa 
menggunakan layanan pesan singkat (SMS), banyak di antara singkatan di atas sudah 
tidak asing lagi.  

Ketika ber-SMS, kita memang harus berusaha mempersingkat apa saja yang bisa kita 
singkat, kalau perlu dengan menggunakan singkatan- singkatan yang kita ciptakan 
sendiri. Soalnya, setiap pesan SMS tidak boleh berisi lebih dari 160 karakter, termasuk 
spasi dan tanda baca lainnya. Kalau lebih dari 160 karakter, maka pesan tersebut akan 
dikirim sebagai dua pesan terpisah dan biayanya juga akan menjadi dua kali lipat.  

Sekarang, coba tebak apa pesan ini?  

“  "FeudTween2hsesCMontagueEt Capulet. RomeoM falls \<3w/_ 
JulietC@mary Secretly Bt R kits J's CozEtisbanishd. J fakes Death. 

As Part of Plan2b-w/R Bt teter Bt It Nvr Reachs Him. 
EvrylconfuzdC- bothLuvrs kit Emselves."  ”  

Ternyata ini adalah ringkasan Romeo dan Juliet. Terjemahannya adalah sebagai 
berikut:  

“  "A feud between two houses Montague and Capulet. Romeo Montague 
falls in love with Juliet Capulet and they marry secretly, but 

Romeo kills Juliet's cousin and is banished. Juliet fakes her own 
death. As part of the plan to be with Romeo she writes him a 

letter but it never reaches him. Everyone is confused and both 
lovers kill themselves."  ”  

Contoh di atas ini saya dapatkan di www.chinaview.cn edisi 19 Nopember 2005. Anda 
bisa melihat sendiri bagaimana orang bisa begitu ekstrim dalam menggunakan SMS.  

Dampak pada Bahasa  

Saya sering menerima pesan email yang sarat dengan singkatan. Bayangkan, tanpa 
singkatan saja sudah banyak sekali orang Indonesia yang tidak mampu berbahasa 
Indonesia dengan baik. Kini, bahasa kita semakin dirusak oleh ketidakmampuan untuk 
secara sadar berpindah dari bahasa SMS ke bahasa email.  
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Dampak penggunaan teknologi komunikasi seperti email, instant messaging, dan SMS 
pada bahasa sudah lama menjadi perhatian para peneliti. Para linguis yang tradisional 
cenderung mengatakan bahwa fasilitas elektronis ini membuat kemampuan berbahasa 
menjadi semakin rusak. Sebaliknya, sejumlah peneliti lain berpendapat bahwa fasilitas 
ini membawa perubahan yang belum tentu bersifat negatif.  

Lalu, dewasa ini ada satu lagi teknologi yang makin populer, berpotensi membuat kita 
semakin bebas menciptakan bahasa sendiri. Dirintis oleh Research in Motion (RIM) 
dengan Blackberry-nya, teknologi push-email secara otomatis mengirimkan satu copy 
dari setiap email yang masuk ke dalam mailbox kita ke perangkat genggam yang kita 
gunakan.  

Bila menggunakan push email, maka akan sering menjawab pesan email menggunakan 
smartphone Anda. Niscaya faktor kecilnya keyboard dan layar di smartphone akan 
membuat Anda tanpa sadar menggunakan kebiasaan-kebiasaan ketika sedang ber-
SMS. Lagi-lagi email Anda akan penuh dengan singkatan-singkatan yang lebih lazim 
digunakan dalam SMS. Tampaknya, kita harus selalu sadar kita sedang menggunakan 
medium apa dan sedang berkomunikasi dengan siapa. Walaupun keduanya sama-
sama bahasa tertulis, bahasa SMS berbeda dari bahasa email, terutama jika email 
tersebut digunakan dalam korespondensi bisnis.  

Sumber diedit dari:  

Majalah  : PC Media, Edisi 01/2006  
Penulis  : Zatni Arbi (Pengamat Teknologi Informasi)  
Halaman  : 24  

Lain-Lain 

Promosi Melalui Situs Portal 

Situs Portal tidak sama dengan situs iklan. Jangkauan situs portal biasanya lebih luas 
karena promosi besar-besaran yang mereka lakukan saat peluncuran pertama dulu. 
Sehingga tak heran jika pada umumnya lebih banyak masyarakat yang tahu situs-situs 
portal seperti:  
==> http://www.astaga.com/  
==> http://www.catcha.co.id/  
==> http://www.kemana.com/  
==> http://www.detik.com/ atau  
==> http://www.satunet.com/ dari pada situs  
==> http://www.biroiklan.net/.  

Di bawah ini adalah sebagian daftar portal Indonesia yang bisa ditemukan di internet. 
Pada umumnya, mereka menyediakan fasilitas "Add URL" gratis yang bisa kita gunakan 
untuk memasukkan atau mendaftarkan alamat URL website kita ke dalam mesin 

http://www.astaga.com/
http://www.catcha.co.id/
http://www.kemana.com/
http://www.detik.com/
http://www.satunet.com/
http://www.biroiklan.net/
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pencari mereka. Fasilitas inilah yang kita manfaatkan untuk memasang pengumuman 
tentang sebuah website.  

Catat bahwa banyak di antara situs ini berasal dari Indonesia. Dan sebagaimana halnya 
situs-situs yang berasal dari Indonesia yang biasanya masih dibangun dengan modal 
pas-pasan, daya tahannya hanya berkisar antara satu atau dua tahun ke depan dan 
setelah itu lenyap tak berbekas! Jika Anda menemui alamat-alamat yang sudah tidak 
bisa diakses lagi, maka Anda bisa mencari yang lain melalui situs-situs pencari yang 
ada.  

• AgroIndo  

Portal agrobisnis pertama dan terbesar di Indonesia. Iklan baris, berita, info, forum, 
webmail, toko buku, homepage. Semuanya lengkap, global dan GRATIS!  
==> http://www.agroindo.com/  

• GiBol.Com  

Portal berita sepak bola dunia terkini dari detikcom, bolanews dan situs sepak bola 
populer lain, update setiap saat, ribuan foto bintang sepak bola, 6 MB e-mail gratis!  
==> http://id.catcha.com/cgi-bin/l/id.gibol.com  

• Distorsi.com  

Situs portal info musik, review, e-mail gratis, dll.  
==> http://www.distorsi.com/  

• d-Rex.net  

One Stop Portal untuk semua keperluan internet Anda. Berbagai fasilitas seperti 
chatting room, email gratis, search engine, dan masih banyak lagi lainnya.  
==> http://www.d-rex.net/  

• Griya2000.com  

Portal properti (perumahan) pertama di Indonesia, dengan virtual foto. Bila Anda 
mencari hunian di sinilah tempatnya. Bukan hanya jual beli properti ... kunjungi kami 
untuk lebih jelasnya.  
==> http://www.griya2000.com/  

• Hobbies-Auto  

Hobbies-Auto adalah situs portal yang memberikan banyak fasilitas kepada semua 
penggemar automotif, khususnya anggota klub-klub mobil di Jakarta dan Indonesia. Di 
antaranya berupa informasi yang dapat dilakukan dengan searching (bengkel, pusat 
penjualan onderdil, emergency, info terbaru dunia otomotif dll), e-mail gratis dan 

http://www.agroindo.com/
http://id.catcha.com/cgi-bin/l/id.gibol.com
http://www.distorsi.com/
http://www.d-rex.net/
http://www.griya2000.com/
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konsultasi. Salah satu layanan andalannya adalah Tip & Trik perawatan mobil. Layanan 
lainnya adalah fasilitas transaksi e-commerce.  

 
==> http://www.hobbies-auto.com/  

• IndoProperty  

Portal properti dan multilisting on-line pertama di Indonesia yang bisa Anda dapatkan .... 
Jual/beli/sewa properti, iklan baris properti gratis sepanjang tahun, berita seputar 
properti di Indonesia dan masih banyak keuntungan lainnya.  
==> http://www.indoproperty.com/  

• HomNet  

Portal yang berhubungan dengan Tempat Tinggal yang Nyaman.  
==> http://www.homnet.org/  

• IndoJustice  

Indojustice adalah Portal Hukum Indonesia yang disajikan dalam 2 (dua) versi bahasa, 
yaitu Indonesia dan Inggris yang ditujukan bagi para Praktisi Hukum (Legal Practice), 
Mahasiswa/Pelajar (Student), Masyarakat Umum (Public), dan Dunia Usaha (Business) 
dalam rangka informasi dan reformasi hukum yang tengah diharapkan oleh seluruh 
rakyat Indonesia yang saat ini mulai meningkat pengetahuan dan kesadaran hukumnya.  
==> http://www.indojustice.com/  

• IndoMall  

Shopping portal yang menyediakan produk-produk berkualitas atau produk langka yang 
juga menyediakan tips/panduan belanja gratis kepada pengunjung. Situs ini telah 
mendapat sertifikasi dari Thawte VeriSign untuk menjamin keamanan transaksi secara 
online.  
==> http://www.indomall.com/  

Sumber diedit dari:  
==> http://www.promosi-web.com/  

Surat Anda 

Dari: Taro Herman Watimena <taro (at)>  
>Dear Ari,  
>Setelah saya baca ICW edisi yang lalu, saya juga tertarik untuk  
>bisa menulis dalam halaman blog.  
>Bagaimana cara saya untuk memulai menulis Blog?  
>Mohon informasinya.  

http://www.hobbies-auto.com/
http://www.indoproperty.com/
http://www.homnet.org/
http://www.indojustice.com/
http://www.indomall.com/
http://www.promosi-web.com/
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>Regards,  
>Taro  

Redaksi: 

Shalom Taro,  
Untuk memulai suatu halaman blog, Anda harus mendaftar ke web penyedia halaman 
blog. Dari pengalaman kami yang paling mudah Anda bisa mendaftar ke 
www.blogger.com. Tiga langkah mudah dan tutorial yang terdapat di dalamnya 
memudahkan setiap pengunjung untuk memulai menulis blog. Setelah Anda mendaftar, 
mulailah menulis dengan memilih "posting", beri judul postingnya, lalu ketik isinya di 
form di bawahnya. Setelah Anda yakin akan isinya, klik "publish post" untuk 
mengirimnya. Anda juga bisa mengeditnya sewaktu-waktu jika terjadi kesalahan. Untuk 
melihat hasil blog Anda, lihat di "view blog". Untuk mengganti tampilan situs blog Anda, 
masuk ke halaman setting dan template. Demikian informasi ini, semoga membantu 
Anda. Selamat menulis blog :)  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1064 dan 1065  

ICW Edisi 1064 akan membahas mengenai Buku Elektronik. Anda yang mengetahui 
sumber-sumber informasi dari dunia internet berupa situs yang menyediakan bacaan 
online maupun download file bahan buku baik dari dalam maupun luar negeri, silakan 
mengirim informasinya ataupun reviewnya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1065 akan membahas mengenai Majalah/Tabloid Online. Bagi 
Anda yang mengetahui, menjadi anggota, atau mengelola situs dari suatu majalah atau 
tabloid Kristen baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim reviewnya ke 
Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui email ke:  
==> < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda, lho!  
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ICW 1064/Februari/2006: Buku Elektronik 
(e-Buku)  
Salam Kasih  

Pepatah mengatakan "Buku adalah jendela dunia", memang benar demikian, karena 
dengan membaca buku kita bisa mengetahui apa yang terjadi di luar jangkauan 
pandang kita. Selain pengetahuan, wawasan yang luas pun bisa kita peroleh. Ironisnya, 
bagi sebagian orang, membaca buku sering dianggap sebagai kegiatan yang 
menjemukan. Bagaimana dengan era modern saat ini, yang telah mengubah paradigma 
buku dan menjadikan buku tidak lagi sebagai barang cetak saja, tetapi juga sebagai 
barang elektronik?  

Kemajuan teknologi, terutama komputer dan internet, telah menyulap buku menjadi 
sebuah media elektronik yang praktis, enak dibaca dan tidak usang dimakan rayap ... 
serta disukai oleh generasi muda. Melalui media internet buku bisa kita baca secara 
online, bahkan bisa juga kita download untuk dibaca offline, kapan saja kita inginkan. 
Ingin tahu lebih banyak tentang buku elektronik? Simak terus sajian kami edisi ini.  

ICW yang kami siapkan kali ini akan khusus menyajikan situs-situs yang menyediakan 
buku-buku Kristen elektronik yang bisa Anda baca secara online atau yang bisa Anda 
download. Simak juga ulasan kami tentang buku elekronik dan kelebihan-kelebihannya. 
Bingung menyimpan file-file penting Anda karena ukurannya yang terlalu besar untuk 
kapasitas hardisk Anda? Silakan baca Kolom Intermezzo untuk mengatasi kebingungan 
Anda itu. Selamat membaca!  

Redaksi ICW, 
(Ari)  
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Jelajah Situs 

• GuBuK Online (Gudang Buku Kristen Online)  

Situs GuBuK Online diluncurkan oleh Yayasan Lembaga Sabda (YLSA) akhir tahun 
2005. Situs ini menyediakan bahan-bahan buku Kristen yang bisa diakses untuk dibaca 
online ataupun di-download. Kategori yang tersedia terdiri dari Alkitab, biblika, 
pendalaman Alkitab, teologia, penginjilan, leadership, konseling, pelayanan anak, dan 
umum. Untuk membaca atau men-download bahan-bahan tersebut, tersedia navigasi 
yang memudahkan kita untuk memilih kategori pustaka yang diinginkan. Situs ini juga 
menyediakan fasilitas pencarian bahan, dan link ke beberapa situs-situs YLSA maupun 
situs-situs Kristen lainnya. Tersedia juga bahan-bahan resensi buku Kristen yang 
bermanfaat untuk mendorong Anda membaca buku-buku Kristen bermutu.  
==> http://www.sabda.org/gubuk/  

• e-Learning  

Di halaman utama Situs e-Learning, yang dibangun oleh Yayasan Lembaga Sabda 
(YLSA) ini, Anda bisa melihat penjelasan singkat isi situs ini, "Situs Sumber Bahan 
Pelajaran Kristen dan Pendidikan Elektronik". Sesuai dengan penjelasannya, Anda bisa 
mendapatkan banyak sekali bahan pelajaran Kristen bermutu di situs ini, dan semua 
bahan bisa Anda baca dan dapatkan secara gratis! Di menu paling kiri disediakan link-
link untuk melihat atau men-download bahan-bahan pelajaran yang sudah dikategorikan 
seperti konseling, misi, pemuridan, leadership, tokoh Alkitab, dan lain-lain. Dinamakan 
"e-Learning" karena bahan-bahan yang tersedia telah didesain bukan hanya untuk 
dibaca tetapi juga dilengkapi dengan pertanyaan- pertanyaan agar bahan bisa dipelajari 
dengan lebih dalam. Visi situs ini adalah untuk menjadi tempat sumber belajar bagi 
masyarakat Kristen. Sebagai langkah lebih nyata, YLSA juga membuka pelayanan 
PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Telogia Awam) yang memiliki kaitan erat dengan 
visi Situs e-Learning. Karena melalui PESTA, bahan-bahan e-Learning bisa dipelajari 
dalam kelompok-kelompok belajar online.  
==> http://www.sabda.org/learning/  
==> http://www.sabda.org/pesta/  

• Kasih Karunia  

Situs Kasih Karunia menampilkan empat e-buku rohani yang bisa Anda download, 
antara lain "Kisah Perjalanan Hidup Anak Tuhan 1" dan "Kisah Perjalanan Hidup Anak 
Tuhan 2". Situs ini tidak menyediakan fasilitas baca online. Untuk membaca keempat e-
Buku tersebut dan juga Kumpulan Firman Tuhan berdasarkan Topik, Anda harus men- 
downloadnya terlebih dulu dalam file *.pdf ataupun *.doc. Petunjuk penggunaan juga 
sudah disediakan sehingga memudahkan pengunjung yang ingin melakukan download.  
==> http://www.freewebs.com/kasihkarunia/  

• Kasih Kekal  

http://www.sabda.org/gubuk/
http://www.sabda.org/learning/
http://www.sabda.org/pesta/
http://www.freewebs.com/kasihkarunia/
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Dalam Situs Kasih Kekal, Anda dapat menemukan berbagai macam sarana yang dapat 
menolong kehidupan kristiani rohani Anda, salah satunya adalah buku. Ada tiga e-buku 
yang bisa Anda baca secara online atau Anda download yaitu "Menjadi Persembahan 
yang Hidup" oleh JK Tunggal, "Rohu'lkudus Utusan dari Surga" oleh Ishak Lewi 
Santosa, dan "Lahir Baru". Bagi yang ingin berlangganan jurnal elektronik, situs ini 
menyediakan Jurnal Kasih Kekal yang berisi berita dan pemikiran kristiani yang tercetus 
melalui kehidupan sehari-hari. Silakan berkunjung.  
==> http://www.kasihkekal.org/  

• Free eBook Pencarian 5  

- Halaman Free Book di Situs Pencarian 5 menyediakan e-buku yang bisa Anda 
download gratis antara lain "Personal Testimony" dari John Adisubrata, "Bergaul Karib 
dengan Tuhan" dari Posma Situmorang, dan masih banyak lagi. Anda bisa membaca 
cuplikan isi buku sebelum Anda men-downloadnya. File-file yang bisa di- download 
disediakan dalam bentuk *.pdf. Jadi pastikan komputer Anda memiliki software Adobe 
Acrobat Reader supaya Anda bisa membuka file-file tersebut.  
==> http://www.geocities.com/pencarian5/free_ebook.htm  
==> http://www.geocities.com/pencarian5/  

• Suplai Rohani  

Situs Suplai Rohani dibangun oleh seorang Kristen yang mempunyai kerinduan untuk 
menerjemahkan buku-buku yang telah membantunya bertumbuh dalam Tuhan. Situs ini 
bertujuan untuk membantu pengunjungnya yang haus akan kebenaran agar bisa lebih 
mengasihi Kristus. Bahan-bahan yang tersedia antara lain: Kristus, Belajar Berbicara 
bagi Tuhan, Menjadi Dewasa secara Rohani, Kristus dan Gereja dalam Perjanjian Baru, 
Belajar Alkitab, dan Penciptaan. Anda bisa mendapatkan bahan-bahan yang berguna 
bagi pertumbuhan rohani tersebut dalam bentuk *.html. Selamat berselancar.  
==> http://www.geocities.com/suplai_rohani/  

Jelajah Situs Manca 

• Antioch Internet Bible International  

Antioch Internet Bible International bertujuan untuk memperlengkapi para pemimpin 
Kristen awam dengan sarana-sarana penginjilan, pemuridan, perintisan gereja, 
pelayanan pastoral, dan misi. Halaman utama situs ini menampilkan buku-buku online 
yang telah dikategorikan berdasar isi dan bisa dibaca ataupun di-download. Beberapa 
judul buku elektronik yang bisa menjadi pilihan Anda antara lain "The Heavenly 
Realms", dan "Christian Sexuality". Anda bisa memilih buku-buku lain sesuai kategori 
yang disediakan.  
==> http://aibi.gospelcom.net/  

• Basic Christian  

http://www.kasihkekal.org/
http://www.geocities.com/pencarian5/free_ebook.htm
http://www.geocities.com/pencarian5/
http://www.geocities.com/suplai_rohani/
http://aibi.gospelcom.net/
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Sesuai dengan judulnya, Situs Basic Christian berisi bermacam-macam informasi 
tentang dasar-dasar kekristenan. Situs ini menyediakan fasilitas download gratis untuk 
artikel Kristen, bahan bacaan rohani dan e-buku dalam tiga jenis file, yaitu *.pdf, *.html 
dan *.doc. Salah satu buku yang bisa Anda baca online adalah "Learn the Christian 
Basics 132 Topics" yang berisi 132 topik dasar seputar kehidupan Kristen.  
==> http://www.basicchristian.org/  

• Online Books Desiring God  

Halaman Online Books menjadi salah satu link dari bagian Online Library yang ada di 
Situs Desiring God. Halaman Online Books menampilkan 12 e-buku karya John Piper 
yang hanya bisa di-download antara lain "A God-Entranced Vision of All Things: The 
Legacy of Jonathan Edwards", "A Hunger for God", dan "Counted Righteous in Christ". 
Anda bisa membaca resensi singkat dari buku-buku tersebut beserta covernya. Selain 
Online Books, di bagian Online Library juga bisa Anda jumpai beberapa link menarik 
untuk menambah wawasan, antara lain Sermon Manuscripts, Fresh Words, 
Biographies, Theological Q&A, Seminar Outlines, dan Narrative Poems.  
==> http://www.desiringgod.org/library/onlinebooks_index.html  
==> http://www.desiringgod.org/  

Get the Fresh 

Light Generation 
http://www.lightgeneration.com/ 

Bagi Anda yang rindu mendapatkan musik-musik rohani melalui dunia maya internet, 
Situs Light Generation hadir dengan segudang pilihan. Anda bisa mendapatkan lagu-
lagu rohani dalam format *.wma (Windows Media Audio) dengan kualitas 20 Kbps - 22 
KHz, mono CBR. Dapatkan juga artikel-artikel menarik untuk menambah wawasan 
kerohanian Anda. Selain itu, jika Anda suka berbincang-bincang dan berbagi 
pengetahuan serta pengalaman dengan orang lain, silakan bergabung dalam forum di 
situs ini. Sebagai informasi, Situs Light Generation masih dalam taraf pengembangan, 
jadi masih ada beberapa halaman yang belum penuh isinya.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Penerjemah Kristen  

http://www.basicchristian.org/
http://www.desiringgod.org/library/onlinebooks_index.html
http://www.desiringgod.org/
http://www.lightgeneration.com/
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Milis ini dibuat khusus bagi para penerjemah dan editor buku-buku terjemahan Kristen. 
Buku di sini dimengerti secara luas, baik buku yang diterbitkan dalam format cetak 
maupun format elektronik. Milis ini hanya membahas masalah-masalah yang berkaitan 
dengan penerjemahan buku rohani, buku pendidikan, dan buku teologi Kristen dari 
bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, mulai dari 
penerjemahan istilah dan berbagai masalah bahasa lainnya, tukar-menukar info seputar 
tawaran proyek penerjemahan, kritik terhadap terjemahan buku yang telah diterbitkan, 
diskusi masalah honor penerjemah, royalti, hak cipta, dan lain-lainnya. Dengan adanya 
milis ini, diharapkan terbentuk sebuah komunitas penerjemah Kristen yang sevisi dan 
semisi untuk memajukan dunia penerbitan buku di Indonesia.  
==> < penerjemahkristen-subscribe(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> < penerjemahkristen(at)yahoogroups.com > [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/penerjemahkristen/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Buku  

Publikasi e-Buku yang diterbitkan oleh YLSA ini bertujuan untuk menyajikan resensi, 
artikel, dan hal-hal seputar buku-buku kekristenan. Dengan demikian, publikasi ini 
diharapkan bisa memberi inspirasi kepada Anda untuk semakin gemar membaca buku- 
buku kekristenan yang bermutu. Hal tersebut sesuai dengan mottonya untuk "Berbagi 
Berkat melalui Buku". Publikasi ini juga merupakan salah satu pendukung untuk Situs 
GUBUK Online (Gudang Buku Kristen Online), yaitu situs yang dibangun oleh Yayasan 
Lembaga SABDA untuk menyediakan buku-buku kekristenan yang bisa dibaca online 
atau di- download secara gratis!  
==> < subscribe-i-kan-buku(at)xc.org > [Bergabung]  
==> < unsubscribe-i-kan-buku(at)xc.org [Berhenti]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/arsip/ [Arsip]  

  

http://groups.yahoo.com/group/penerjemahkristen/
http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/arsip/
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Artikel: Online Storage Media 

Yang dimaksud dengan Online Storage Media adalah ruang penyimpanan yang ada di 
dalam Internet. Artinya untuk menyimpan dan mengambil file tersebut seseorang harus 
terhubung ke Internet, baik dengan mengakses sebuah halaman web tertentu ataupun 
melalui FTP server.  

Data yang disimpan dapat berupa data apa saja, sama halnya dengan data yang biasa 
disimpan dalam sebuah hard disk, yang membedakan hanya cara penyimpanannya. 
Tempat data yang digunakan oleh perusahaan penyedia jasa penyimpanan tersebut 
tidak jauh berbeda dengan hard disk biasa. Namun, jumlahnya saja yang sangat besar 
dan dengan sistem proteksi yang sangat tinggi. Belum lagi sistem jaringan dan listrik 
yang sangat baik. Sebab penyedia jasa harus mampu berfungsi sebagai layaknya hard 
disk Anda yang dapat kapan saja Anda akses. Pelanggan tentu tidak akan suka jika 
storage server selalu mengalami gangguan atau datanya hilang dan rusak.  

Storage server yang dimiliki oleh penyedia jasa juga tentu sangat cepat, seperti 
layaknya sebuah hard disk yang juga cepat dalam memberikan respon ke user-nya.  

Manfaatnya  

1. Dengan sistem ini, menandakan di mana saja, selama Anda terhubung dengan 
Internet, Anda dapat mengambilnya kapan saja.  

2. Praktis dengan jaminan terhadap kerusakan data. Kita tidak perlu membawa data 
menggunakan media penyimpanan lain seperti di hard disk eksternal, dll. yang 
beresiko pada rusaknya data akibat gangguan fisik.  

3. Data juga akan lebih aman dari virus, ketimbang Anda menyimpan dalam hard 
disk atau media storage seperti USB flash disk, atau hard disk eksternal yang kini 
banyak dipergunakan untuk membawa data dalam perjalanan. Penyedia jasa ini 
biasanya juga menyediakan jaminan proteksi data terhadap virus.  

Cara Kerjanya  

Umumnya yang memilih jasa layanan Online Storage Media adalah kalangan yang 
akses Internet-nya cukup baik. Artinya, kecepatan tidak terlalu menjadi kendala. Sebab 
jika koneksi yang digunakan untuk mengakses Internet lamban, maka akan sia-sia bila 
Anda menyimpan data di dalamnya.  

Untuk menunjang akses data tidak hanya kecepatan besar yang harus dimiliki baik 
Anda maupun penyedia jasa, bandwidth juga harus ikut dipertimbangkan. Oleh 
karenanya, sistem ini sangat cocok diterapkan pada jaringan broadband. Namun jika 
data yang diakses memang tidak terlalu besar, jaringan dengan line telepon biasa bisa 
saja menggunakannya.  

Untuk mengakses data dapat dilakukan dengan dua cara, ada yang menawarkan 
melalui FTP (File Transfer Protocol) dan ada juga yang menawarkan akses data 
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menggunakan web browser. Namun, ada juga yang menawarkan untuk dapat diakses 
dengan kedua cara tersebut. Sebelum proses upload dilakukan, terlebih dahulu user 
akan diminta untuk melakukan proses otoritasi terlebih dahulu untuk jaminan 
keamanan.  

Kemudian sebagai langkah berikutnya adalah proses upload atau download data. 
Proses ini sama saja caranya seperti Anda melakukan proses upload dan download file 
attachment yang ada pada e-mail. Dengan FTP, proses ini caranya mirip dengan proses 
pengiriman dan pengambilan file yang umumnya Anda lakukan.  

Setelah selesai, maka user akan diminta untuk logout. Jangan sampai proses logout 
tidak dilakukan. Karena bila pintu akses masih terbuka, siapa saja yang menggunakan 
komputer bisa saja ikut mengakses data Anda.  

Ada juga beberapa penyedia jasa online storage yang memberikan tambahan fitur. 
Misalnya, Anda tidak perlu melakukan akses data melalui web atau FTP, melainkan 
langsung pada komputer Anda seperti layaknya mengakses partisi lain. Hal ini selain 
membutuhkan koneksi Internet yang cepat juga membutuhkan aplikasi tambahan yang 
tentunya akan disediakan oleh penyedia jasa penyimpanannya tersebut.  

Untuk dapat memiliki user name dan password, sebagian penyedia jasa ada yang 
menawarkannya secara cuma-cuma melalui proses registrasi, namun ada juga yang 
membutuhkan biaya tambahan menurut dari kapasitas yang ditawarkan. Umumnya 
yang disediakan secara cuma-cuma hanyalah ruang penyimpanan dengan kapasiatas 
50 MB ke bawah, selebihnya Anda harus berlangganan. Biaya berlangganan sangat 
bervariasi, dan biasanya dilakukan secara bulanan atau tahunan.  

Data yang disimpan dalam Online Storage Media ada dua macam. Yang pertama data 
back-up dan yang kedua adalah data yang paling aktual. Data aktual adalah data yang 
memang paling sering Anda pergunakan dalam waktu-waktu sekarang. Data ini tentu 
saja yang memang Anda butuhkan di lokasi-lokasi di mana Anda akan melakukan 
perjalanan. Dan sebaiknya memang seperti ini. Sebab jika data yang Anda simpan 
bukanlah data aktual, maka Anda sama saja membuang-buang ruang dengan percuma.  

Sedangkan yang dimaksud dengan data back-up adalah data lama yang Anda simpan 
sebagi back-up. Tujuan dilakukan penyimpanan secara online adalah untuk 
menghindari media yang digunakan biasa untuk back-up rusak. Atau mungkin untuk 
memudahkan Anda mengakses data back-up itu sendiri bila sewaktu-waktu dalam 
perjalanan Anda membutuhkannya. Sebab tidak mungkin data back-up ini Anda bawa-
bawa setiap waktu.  

Salah satu jenis file yang paling banyak memakan ruang penyimpanan adalah file 
multimedia. Ruang 30 MB hanya akan mampu menampung enam sampai 10 lagu saja. 
Sedangkan jika isinya dokumen dapat menampung ratusan halaman. Oleh sebab itu, 
sebaiknya minimalkan data multimedia yang sifatnya hanya sebagai hiburan. 
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Sebaliknya data multimedia yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti hasil desain atau 
pengeditan menjadi lebih diutamakan.  

Beberapa kekurangan yang dimiliki oleh jasa Online Storage Media  

1. Penggunaannya terbatas hanya 1 wilayah yang dijangkau oleh jaringan Internet.  
2. Akses data sangat terpengaruh oleh keterbatasan kemampuan bandwidth 

koneksi. Oleh sebab itu, dalam memilih media ini jangan lupa 
mempertimbangkan jaringan internet tempat di mana Anda tinggal dan ke mana 
Anda akan pergi.  

3. Sedangkan dari segi harga jenis media ini tergolong lebih mahal ketimbang 
media konvensional seperti CD, DVD, atau hard disk.  

Beberapa penyedia Online Storage Media yang dapat Anda pertimbangkan  

• Yahoo! Briefcase  

Space: 30 MB untuk yang gratis dan 50 MB atau 100 MB bagi yang berlangganan.  
==> http://briefcase.yahoo.com/  

• iBackup  
Space: 5 GB; US$ 9.95/bulan  
==> http://www.ibackup.com/  

• ForeverSafe 
Space: 3 GB; US$ 3,25/bulan  
==> http://www.foreversafe.com/  

• FileGenie  
==> http://www.filegenie.com/  

• Bigupload 
Space: 300 MB  
==> http://www.bigupload.com/  

• Xdrive  
Space: 5 GB; US$ 10/bulan.  
==> http://www.xdrive.com/  

• Streamload  
Space: 10 GB; gratis 
tidak terbatas; US$ 10/bulan 
 
==> http://www.streamload.com/  

Diedit dari sumber:  

http://briefcase.yahoo.com/
http://www.ibackup.com/
http://www.foreversafe.com/
http://www.filegenie.com/
http://www.bigupload.com/
http://www.xdrive.com/
http://www.streamload.com/


ICW 2006 
 

50 
 

Nama majalah  : PC Media, Edisi Februari, 2006  
Halaman  : 90 - 93  

Lain-Lain 

Buku Elektronik (E-Buku) Dan Manfaatnya 

Membaca sebuah buku melalui layar komputer? Itu sudah menjadi pemandangan 
umum di masa sekarang. Memang, kegiatan membaca sekarang tidak lagi harus 
dilakukan dengan membawa-bawa buku yang mungkin berat dan rawan terkena 
kotoran, kemungkinan halamannya terlipat- lipat atau bahkan robek. Tidak suka dengan 
tampilan buku yang sedang dibaca? Ubah saja bentuk hurufnya, beri tanda dan bahkan 
taruh gambar-gambar yang menyegarkan mata di dalamnya. Ingin mengutip salah satu 
bagian yang ada dalam sebuah buku untuk tulisan Anda? Tinggal copy paste saja. 
Semua kemudahan itu dan banyak lainnya kini bisa dilakukan dengan memanfaatkan 
keberadaan teknologi buku elektronik (ebooks).  

Buku-buku elektronik bisa Anda dapatkan lewat media internet. Dengan semakin 
berkembangnya jumlah pengguna media yang satu ini, semakin banyak juga situs-situs 
yang menawarkan berbagai produk kebutuhan termasuk kebutuhan bacaan yang 
berupa buku. Situs-situs penyedia buku elektronik tersebut juga menyediakan berbagai 
macam buku yang sebelumnya pernah dicetak dalam bentuk kertas. Tentunya setelah 
mendapat izin atas hak cipta dari pengarang/penerbit atau setelah hak cipta buku 
tersebut menjadi milik publik atau biasa disebut public domain (biasanya setelah lewat 
jangka waktu 50 tahun sesudah pengarangnya meninggal dunia)  

Membaca isi sebuah buku tentu saja perlu banyak waktu, karena terdiri dari banyak 
bab, dan halaman, padahal dalam hitungan menit, tagihan biaya internet terus 
bertambah. Jangan khawatir, jika memang fasilitasnya tersedia, download saja buku itu 
ke komputer Anda agar sewaktu-waktu bisa dibaca lagi. Bahkan tak menutup 
kemungkinan, Anda juga bisa membuat sebuah perpustakaan buku elektronik pribadi. 
Ya, cukup dengan membuat sebuah folder khusus yang berisi berbagai hasil download 
buku yang telah Anda lakukan, puluhan buku pilihan telah siap dibaca untuk 
memperluas wawasan Anda. Hebatnya, jika memperhitungkan biaya akses internet, 
praktis semua itu bisa dilakukan cukup dengan mengeluarkan biaya yang mungkin 
sama dengan harga beli satu buah buku versi kertas!  

Tak semua situs yang menyediakan fasilitas download buku elektronik mempersilakan 
Anda mendapatkan produknya dengan cuma-cuma. Beberapa, situs terutama yang juga 
menyediakan buku-buku yang masih belum memiliki status publik domain (biasanya 
koleksinya lebih baru), masih mewajibkan Anda untuk menjadi member dan membayar. 
Pilihan terserah pada Anda. Sementara itu, jenis format file buku elektronik juga 
bermacam-macam, ada yang berbentuk format *.htm, *.txt, *.doc, dan *.pdf.  
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Sama seperti ketika kita berbelanja, menentukan pilihan untuk men-download mana 
buku elektronik yang sesuai dengan kebutuhan dan selera Anda pun memerlukan 
persiapan. Hal ini sangat diperlukan mengingat beberapa situs penyedia buku elektronik 
tersebut kadang tidak memberikan fasilitas untuk membaca secara online, apalagi 
mengingat ada juga beberapa situs yang tidak menyediakan menu download (sehingga 
pengambilan file buku harus dilakukan dengan sistem manual: copy paste atau save as 
halaman situs tersebut). Karenanya, betapa baik jika Anda pun memiliki sumber atau 
situs acuan yang menyediakan resensi-resensi buku agar Anda tidak kecewa setelah 
membaca buku hasil download Anda.  

Buku elektronik juga dapat membawa manfaat lain. Terutama bagi mereka yang terlibat 
dalam dunia penerbitan. Tersedianya fasilitas download buku elektronik (tentunya yang 
telah menjadi public domain) juga dapat menjadi salah satu kemudahan dalam 
membuat apa yang disebut sebagai proyek penerjemahan. Mengingat masih minimnya 
terjemahan buku klasik penting karangan penulis dunia yang tersedia untuk masyarakat 
Indonesia secara luas. Buku elektronik nampaknya adalah semacam jawaban untuk itu. 
Karenanya mari kita mulai manfaatkan kemudahan ini. Selamat membaca dan 
mengkoleksi!  

(Ary dan Ari]  

Surat Anda 

Dari: Pdt.Drs Sumiran <ibn(at)>  
>Syalom,  
>Terima kasih untuk kiriman publikasi ICW nya.  
>Dalam pelayanan jemaat, saya sering menulis untuk warta jemaat.  
>Bolehkah saya mengambil tulisan dari ICW ?  
>Terima kasih.  

Redaksi: 
Tentu saja boleh. Namun mohon diingat agar tidak lupa mencantumkan sumbernya, 
yaitu Publikasi ICW sebagai sumber elektronik tulisan yang Anda ambil. Harapan kami 
banyak orang akan mendapat berkat dari informasi yang disebarkan. Tuhan 
memberkati.  

Dari Redaksi 

Pembukaan Kelas Virtual Pesta Periode April - Mei 2006 

PESTA (Pendidikan elektronik Studi Teologia Awam) adalah kursus teologia online 
yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga SABDA untuk membekali orang-orang 
Kristen awam, khususnya yang ada di 'market place' untuk diperlengkapi dengan 
pengetahuan teologia. Kursus yang akan dibuka saat ini adalah Kelas "DASAR-DASAR 
IMAN KRISTEN (DIK). Bahan DIK ini terdiri dari 10 Pelajaran yang akan mempelajari 
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tentang pokok-pokok pengajaran penting dalam iman Kristen, khususnya tentang 
penciptaan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana keselamatan Allah 
melalui Yesus Kristus dan hidup baru.  

Waktu Pelaksanaan:  

Tgl. 1 Maret - 31 
Maret 2006  : Waktu pendaftaran kursus.  

Tgl. 1 April - 25 
April 2006  : Waktu bagi peserta untuk mempelajari materi kursus serta 

mengumpulkan Tugas menjawab pertanyaan  
Tgl. 1 Mei - 31 Mei 
2006  : Waktu berdiskusi (via milis) tentang bahan DIK bagi peserta yang 

telah mengumpulkan semua Tugas.  

Biaya: GRATIS!  

Jika Anda tertarik, segeralah menulis email ke:  
==> < staf-PESTA(at)sabda.org >  

Atau langsung mengisi Formulir Pendaftaran yang tersedia di Situs PESTA Online di 
alamat: 
==> http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas  

Untuk men-download bahan kursus: 
==> http://www.pesta.org/kursus.php?modul=dik  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1065 dan 1066  

ICW Edisi 1065 akan membahas mengenai Majalah/Tabloid Online. Anda yang 
mengetahui sumber-sumber informasi dari dunia internet berupa situs suatu majalah 
atau tabloid Kristen, baik dari dalam maupun luar negeri silakan mengirim reviewnya ke 
Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1066 akan membahas mengenai Forum Diskusi. Bagi Anda yang 
mengetahui, menjadi anggota, atau mengelola situs yang menyediakan halaman forum 
diskusi baik dari dalam maupun luar negeri silakan mengirim info maupun reviewnya ke 
Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda.  

http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas
http://www.pesta.org/kursus.php?modul=dik
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ICW 1065/Maret/2006: Majalah/Tabloid 
Online  
Salam Kasih  

Penerbitan adalah salah satu sarana komunikasi yang menjadi pilihan menarik bagi 
banyak orang, karena rubrik-rubrik yang disajikan bervariasi dan penuh dengan 
pengetahuan. Salah satu format penerbitan yang banyak disukai adalah majalah.  

Dengan berkembangnya dunia informasi terutama internet, berkembang pula ide-ide 
baru untuk membagikan informasi dalam majalah secara online. Majalah-majalah 
Kristen juga tidak ketinggalan, mereka juga menggunakan jasa internet untuk 
memperlebar pelayanan mereka di bidang tulis-menulis, dimana semuanya tentu juga 
demi kemuliaan nama Tuhan.  

Untuk mengenal lebih jauh tentang pelayanan majalah online, maka ICW edisi kali ini 
mengetengahkan topik tentang majalah/tabloid online. Beberapa situs majalah ataupun 
tabloid yang hadir di internet bisa Anda simak untuk melengkapi referensi kunjungan 
Anda di dunia maya. Simak juga pembahasan tentang Wikipedia pada kolom 
Intermezzo. Selamat membaca!  

Staf Redaksi ICW, 
(Ani)  
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Jelajah Situs 

• BAHANA Online  

BAHANA Online adalah versi online dari Majalah BAHANA yang terbit tiap bulan sekali. 
Artikel-artikel menarik dan Inspirational Stories terpampang langsung di halaman 
depan. Kategori artikel dalam situs dibuat sesuai dengan nama kolom yang ada di 
majalah seperti kolom From Us, Hot Issue, Vitamin For Mind, Inspirational People, 
Inspirational Stories, Tips, Ask Your Problem, dan Mosaic. Setiap mengunjungi setiap 
kolom, link ke artikel-artikel senada yang pernah dimuat selalu tersedia. Kesaksian dari 
figur-figur publik dan pengalaman mereka bersama Tuhan bisa dijumpai dalam kolom 
"Inspirational People". Tersedia juga rubrik "Ask Your Problem" yang membahas 
permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Yang menarik, rubrik ini diasuh oleh 
pakar konseling yang cukup berdedikasi di Indonesia yaitu pasangan suami istri Hanny 
dan Agnes Maria Layantara. Segera kunjungi Bahana Online untuk menambah 
wawasan seputar hidup kekristenan!  
==> http://www.bahana-magazine.com/  

• getLIFE! Online  

Halaman utama Situs getLIFE! Online memuat cuplikan-cuplikan berita utama yang 
diterbitkan dalam majalah getLIFE! Meskipun mulai Maret 2006 majalah getLIFE! tidak 
menerbitkan versi cetaknya, isi dari situs ini masih menarik untuk disimak dengan sajian 
berita-beritanya yang sangat berbobot. Pada rubrik fokus terdapat ulasan tentang Trend 
Kekristenan Indonesia tahun 2006, yang dibandingkan dengan teori dari penulis-penulis 
ternama seperti George Barna dan Alan Jumeison. Rubrik Surat Anda juga sangat 
diminati pembaca. Pada sesi ini pembaca dapat mengungkapkan harapan, kritik, saran, 
dan pertanyaan seputar getLIFE!. Artikel-artikel rohani yang disediakan oleh getLIFE! 
ditulis oleh pakar-pakar teologi yang kompeten dan juga rubrik wawancara dengan para 
tokoh terkenal serta tips-tips menarik yang melengkapi getLIFE! Online. Selain itu, Situs 
getLIFE! Online juga menyediakan milis diskusi.  
==> http://www.getlife-online.com/  

• Narwastu Pembaruan  

Nuansa ungu dan biru mewarnai Situs Narwastu Pembaruan. Daftar berita yang dimuat 
dalam versi online dari majalah Narwastu Pembaruan ini disajikan pada halaman 
terdepan, diawali dengan beberapa baris pertama berita yang kemudian dihubungkan 
ke halaman berita utama. Berita-berita yang dimuat disesuaikan dengan topik yang 
sedang diangkat pada setiap edisi. Tulisan-tulisan dalam majalah ini lebih banyak 
mengulas tentang hubungan kekristenan dengan pemerintahan Indonesia. Untuk 
mempermudah Anda dalam mengakses tulisan-tulisan di situs Narwastu Pembaruan, 
tersedia kategori-kategori di menu kiri, antara lain: Sorotan Utama, Laporan Khusus, 
Opini, Peristiwa, Figur, Kesaksian, dan Renungan. Silakan berkunjung ke Situs 
Narwastu Pembaruan!  
==> http://www.narwastupembaruan.com/  

http://www.bahana-magazine.com/
http://www.getlife-online.com/
http://www.narwastupembaruan.com/
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• Tabloid Reformata  

Situs Reformata adalah situs tabloid Reformata yang cukup banyak memuat informasi 
seputar kehidupan kekristenan di Indonesia. Rubrik- rubrik yang dimuat bervariasi. 
Terdapat rubrik Daily News yang isinya diambil dari bacaan-bacaan umum yang 
memuat nilai-nilai kristiani, contohnya artikel yang diambil dari harian Suara 
Pembaharuan yang berjudul "Hasyim Muzadi di Dewan Gereja se-Dunia: Penggunaan 
Simbol Agama untuk Kekerasan Tidak Boleh!" Terdapat juga artikel-artikel Kristen yang 
cocok dengan perkembangan sosial terkini masyarakat Indonesia seperti isu gereja dan 
terorisme, dll. Situs ini juga menyediakan halaman konsultasi teologi, keluarga, hukum, 
dan kesehatan. Selain itu ada juga rubrik khotbah populer yang menyegarkan jiwa 
pembacanya. Anda ingin diberkati? Kunjungi Situs Reformata di alamat:  
==> http://www.reformata.com/  

• WARNES Magazine  

Majalah WARNES (Warta Yohanes) adalah majalah yang dikelola oleh orang-orang 
muda di kalangan jemaat GPIB. Pengelola majalah ini mengharapkan agar WARNES 
dapat bersuara tanpa terkontaminasi oleh denominasi manapun/netral dan selalu 
menjadikan Alkitab sebagai fondasi. Ringkasan isi dari Majalah WARNES terpampang 
di bagian depan situs yang didominasi dengan warna hijau putih ini. Ada tiga bagian 
besar yang tersaji di menu bagian kiri Rubrik Utama, Rubrik Lain, dan Milis WARNES. 
Juga tersedia halaman About bagi Anda yang ingin mengenal Majalah WARNES secara 
lebih rinci. Silakan mengunjungi Situs WARNES Magazine untuk membaca sajian 
artikel- artikelnya yang menarik.  
==> http://www.warnesmag.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Brio Magazine  

Situs ini menyediakan bahan-bahan yang berhubungan dengan hiburan, kesehatan dan 
kecantikan, hubungan sosial, kesehatan rohani, kehidupan nyata, kuis, dan lain-lain. 
Banyak materi yang disediakan dalam situs ini, seperti ulasan film serta informasi dunia 
hiburan, bagaimana mengenal diri secara rohani, daftar bacaan Alkitab, tips- tips 
kesehatan, nasihat-nasihat yang berhubungan dengan masalah keluarga maupun 
persahabatan, bagaimana cara mengatur keuangan, dan masih banyak topik yang lain. 
Majalah online ini sepertinya dikhususkan untuk para gadis remaja dengan tujuan 
menghibur dan menantang mereka untuk lebih mengenal Yesus serta lebih dekat 
dengan-Nya.  
==> http://www.briomag.com/  

• Christianity Today  

Situs ini punya motto: Memberi informasi, inspirasi, menghubungkan, dan melengkapi. 
Christianity Today adalah suatu situs majalah online Kristen yang lengkap. Mengunjungi 

http://www.reformata.com/
http://www.warnesmag.com/
http://www.briomag.com/
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situs ini sama seperti Anda membuka sebuah majalah biasa, bedanya hanya segala 
jenis artikel yang berhubungan dengan kehidupan Kristen tersebut bisa dibaca secara 
online. Navigasi yang disediakan antara lain Gereja/ Pelayanan, Alkitab/Kehidupan, 
Komunitas, Chatting, Hiburan, Sekolah/Pekerjaan, Belanja Online, dll. Anda tinggal 
memilih kategori yang diinginkan. Selain itu, dalam situs ini disediakan daftar artikel-
artikel yang paling banyak dibaca dalam satu minggu. Juga disediakan fasilitas 
pencarian untuk memudahkan kita mencari bahan-bahan yang diperlukan.  
==> http://www.christianitytoday.com/  

• Heartlight  

Heartlight Network merupakan kumpulan website yang menyediakan bahan-bahan 
kekristenan yang dikunjungi oleh lebih dari setengah juta orang setiap bulan. Situs ini 
menyediakan bahan-bahan berupa artikel, bahan renungan dari buku terkenal seperti 
'My Utmost For His Highest', 'The Classic Devotional from Charles Spurgeon', maupun 
kutipan dari kitab Amsal yang menolong Anda mengisi hari-hari Anda. Anda juga dapat 
bergabung dengan komunitas Heartlight untuk ajang bergaul, saling menguatkan, 
melatih pikiran, jiwa dan roh. Dalam bagian Seni dan Gambar disediakan lukisan-
lukisan rohani, selain itu Anda juga bisa men-download template dan background yang 
biasa dipakai untuk proyektor yang digunakan selama ibadah.  
==> http://www.heartlight.org  

• The Christian Century  

Majalah The Christian Century percaya bahwa orang Kristen dapat dan harus 
menunjukkan iman mereka kepada dunia di sekelilingnya. Dalam situs ini link-link yang 
disediakan antara lain link yang berisi bahan-bahan renungan Alkitab, iklan-iklan 
lowongan pelayanan, dan masih banyak link lain seperti toko buku online dan resensi 
film. Juga terdapat berita tentang masalah-masalah kekristenan yang terjadi di seluruh 
dunia, musik/video, dan masih banyak kategori lain. Sebagai tambahan situs ini juga 
menyediakan artikel-artikel yang membahas masalah iman. Dapat disimpulkan bahwa 
The Christian Century juga membahas isu-isu politik dan budaya selain isu-isu teologi, 
serta membahas tantangan iman yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.  
==> http://www.christiancentury.org/  

Get the Fresh 

Rhema FM Radio 
http://www.rhemaradio.com/ 

Desain dan fitur baru bisa Anda dapatkan saat mengunjungi kembali situs radio Kristen, 
Rhema FM Radio, yang berdomisili di Semarang. Simak beberapa program acara radio 
yang juga ditampilkan di sini seperti DARTO's, Rhema Top 20, dan Mi Tlor. Simak 
artikel dan ringkasan kotbah dari Pdt. Petrus Agung Purnomo yang disajikan di halaman 
artikel yang pasti sangat memberkati hidup Anda. Jika selama ini hanya mendengar 
suara penyiar radio Rhema FM, jangan kaget ketika Anda melihat wajah-wajah asli 

http://www.christianitytoday.com/
http://www.heartlight.org/
http://www.christiancentury.org/
http://www.rhemaradio.com/
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mereka yang cakep dan keren. Bagi Anda yang berdomisili di luar kota Semarang, 
jangan kuatir bila tidak bisa mendengar siaran Rhema FM Radio. Klik saja bagian 
Rhema Radio Online untuk mengakses siarannya. Fasilitas lainnya seperti request lagu, 
email gratis, konseling, dan forum bisa Anda temukan saat menjelajahi Situs Rhema FM 
Radio.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

FORNAPE  

Forum Pena Agape (FORNAPE) adalah forum komunikasi dan diskusi seputar dunia 
kekristenan (cerpen, novel, puisi, cerita nyata sehari-hari, cerita nyata 
pelayanan/penginjilan, dan naskah film Kristiani). Para penulis senior di Fornape dapat 
memberikan materi- materi bimbingan/panduan kepada para pengarang pemula agar 
bisa terampil menulis, seperti merancang cerita fiksi dan merancang kisah nyata 
kehidupan umat Kristen baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan di 
gereja atau penginjilan. Forum ini dapat diikuti oleh para pengarang senior maupun 
pengarang pemula yang ingin mendalami dunia tulis-menulis. Anggota forum ini bebas 
menulis, bertanya dan berdiskusi, namun tetap menjaga sopan santun/tata susila dan 
setiap anggota dilarang menulis kata-kata kotor/jorok atau menulis hal-hal yang berbau 
mistik yang melanggar kaidah- kaidah kekristenan. Diharapkan semua anggota Fornape 
bisa menjaga tingkat kepantasan sikap dan tulisan masing-masing sebagai seorang 
yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah, dan Roh Kudus.  
==> < fornape-subscribe(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> < fornape(at)yahoogroups.com > [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/fornape/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Penulis  

Milis Publikasi e-Penulis yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga SABDA ini 
adalah sebuah newsletter elektronik yang menyajikan bahan-bahan menarik seputar 
dunia kepenulisan Kristen. Terbit setiap bulan, e-Penulis ditujukan bagi mereka yang 
memiliki minat dalam bidang penulisan atau pelayanan literatur kristiani. Dengan 
menampilkan topik tertentu di setiap edisinya, bahan-bahan yang berupa artikel, tips, 
tutorial, serta informasi aktivitas yang dapat diikuti para penulis, akan memberikan 
kepada kita wawasan serta bahan diskusi yang baik tentang dunia kepenulisan. Jangan 
lewatkan pula dua rubrik lepas yang muncul bergantian: Kolom Pojok Kata yang 

http://groups.yahoo.com/group/fornape/
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menampilkan artikel seputar bahasa dan Asah Pena yang berisi kisah-kisah inspiratif 
dari kehidupan para penulis dunia. Jadi, bagi mereka yang rindu untuk dapat melayani 
Tuhan lewat tulisan, mari bergabung dengan Publikasi e-Penulis di:  
==> < subscribe-i-kan-penulis(at)xc.org > [Bergabung]  
==> < unsubscribe-i-kan-penulis(at)xc.org > [Berhenti]  
==> < staf-penulis(at)sabda.org > [Kirim Bahan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/ [Arsip]  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/
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Artikel: Sedikit Mengenal Tentang Wikipedia 

Wikipedia, Gudang Ilmu Dunia  

Jika Anda adalah seseorang yang memiliki rasa ingin tahu besar, atau Anda adalah 
seorang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, atau hanya 
sekadar ingin mencari informasi untuk menyelesaikan tugas, mungkin salah satu situs 
yang paling tepat untuk dikunjungi adalah Wikipedia < http://www.wikipedia.org >.  

Memang benar kata sebagian orang, Wikipedia adalah situs yang semakin digali 
semakin menarik untuk ditelusuri. Tentu ini hanya berlaku bagi yang haus akan 
pengetahuan. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali halaman web yang berisi 
informasi yang saling terkait.  

Misalnya saja Anda ingin mencari sejarah mantan Presiden Soekarno, biografi dan 
segudang pernak-pernik lainnya, pasti akan muncul. Mulai dari perjalanan karir, hasil 
yang dicapai, pengalaman pribadi, hingga masa jatuhnya. Semua tersaji cukup lengkap 
dan akurasinya cukup baik. Namun, yang membuat halaman ini unik, pada kata-kata 
yang menarik dan dapat digali lebih lanjut informasinya, pasti akan ada hyperlink-nya. 
Kemudian hyperlink ini dapat Anda klik dan muncullah informasi lengkap dan detail dari 
kata menarik tersebut.  

Wikipedia memang sederhana, tetapi sangat hebat. Sebenarnya situs ini hanyalah 
sekumpulan halaman web yang banyak dan saling terkait satu sama lain. Tidak ada 
yang istimewa dari halaman web ini. Namun, yang membuatnya bisa begitu hebat 
adalah sistem kolaborasinya yang dapat memudahkan para relawan dan para 
administratornya untuk selalu meng-update isi dan informasi di dalamnya. Siapa 
sajakah relawan dan administrator informasi dari situs Wikipedia? Jawabnya adalah, 
siapa saja.  

Teknologi Wikipedia sebenarnya berasal dari aplikasi yang bernama Wiki. Kemudian 
aplikasi ini digunakan dan dikembangkan menjadi Wikipedia yang sekarang. Apa 
sebenarnya aplikasi Wiki tersebut, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana seluk 
beluk Wikipedia, akan dibahas di bawah ini.  

Apakah Wiki?  

Wiki merupakan kata yang terdengar sangat lucu jika diucapkan. Sebenarnya Wiki 
berasal dari istilah dalam bahasa Hawai yang berarti cepat. Namun, entah apa 
sebabnya, nama ini digunakan oleh seseorang yang bernama Ward Cunningham untuk 
menamai software buatannya.  

Kini dalam dunia Internet nama Wiki menjadi populer dan dapat diartikan sebagai 
sebuah fasilitas atau aplikasi yang dapat menciptakan dan menampung halaman web 
dalam jumlah besar yang kemudian menggabungkannya menjadi satu kesatuan yang 

http://www.wikipedia.org/
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saling terkait sehingga membentuk database informasi yang luas dan lebar dan 
mungkin saja tanpa batas.  

Mengapa Wiki Begitu Populer?  

Wiki menjadi populer dan digunakan oleh banyak orang karena kelebihannya yang 
memudahkan pengguna untuk memanajemen informasi yang dimilikinya. Jika Anda 
memiliki sekumpulan informasi tetapi tidak tahu bagaimana menampilkannya dengan 
baik, coba saja gunakan Wiki.  

Mudah digunakan, sederhana, dan ringan tetapi hasilnya sangat mengagumkan, 
begitulah Wiki. Seperti halnya membuat email atau membuat halaman blog, Wiki juga 
hampir semudah kedua fasilitas tersebut. Bedanya, Wiki mengizinkan sekelompok 
orang untuk masuk ke dalam halaman administrasi untuk kemudian mengubah, 
menambahkan, mengurangi dan memperbaiki informasi yang ada di dalamnya. Karena 
informasi kian penting nilainya di zaman digital ini, maka Wiki, sang manajer informasi, 
menjadi populer. Apalagi didukung oleh popularitas dari Wikipedia, penggunaan Wiki 
semakin populer.  

Apa yang Terjadi dalam Wiki ?  

Di dalam aplikasi Wiki, berjuta-juta halaman web yang terdapat di dalamnya dapat 
berasal dari satu orang atau lebih. Halaman web di dalam Wiki dapat diciptakan oleh 
banyak orang, dapat diedit oleh siapa saja yang berhak, dan dapat ditambahkan, 
dikurangi, atau ditanggapi dengan lebih leluasa oleh orang lain, namun masih dapat 
dikontrol oleh pengelolanya.  

Dengan kata lain, Wiki adalah juga sebuah collaborative software atau software untuk 
melayani kolaborasi dari banyak orang untuk membuat sebuah halaman situs. Dengan 
demikian, proses pembuatan halaman web HTML menjadi lebih cepat dan sederhana.  

Melihat karakteristiknya yang demikian, tidak heran jika Wiki sangat banyak digunakan 
untuk sarana menampung informasi dalam jumlah banyak yang sifatnya korektif dan 
dapat dimodifikasi oleh banyak orang.  

Penggunaan tersebut, misalnya, untuk kepentingan sebuah perusahaan menjaga 
keutuhan dokumentasinya, untuk kepentingan institusi pendidikan dalam memberikan 
materi pelajaran sesuai kurikulum, untuk kepentingan organisasi dalam melakukan 
dokumentasi kegiatan dan informasi keanggotaannya, untuk pendistribusian informasi 
sejarah pada sebuah museum, dan banyak lagi.  

Bagaimana Sejarah Wiki?  

WikiWikiWeb merupakan nama pertama dari software Wiki di dunia maya. WikiWikiWeb 
ini pertama kali diperkenalkan oleh Ward Cunningham pada tanggal 25 Maret 1995 
sebagai persembahan untuk Portland Pattern Repository, sebuah perusahaan 
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pengoleksi pola-pola desain software. Cunningham merupakan penemu ide dan 
pencipta aplikasi Wiki engine yang pertama.  

Ia menggunakan nama Wiki setelah terinspirasi oleh sebuah istilah yang ia dengar di 
bandara di kota Honolulu Hawai, yaitu istilah untuk menyebut sebuah shuttle bus, 
wikiwiki bus. Halaman wikiwikiweb-nya yang pertama dibuat menjadi berformat HTML 
dengan menggunakan bantuan script perl pada tahun 1994-1995. Halaman wikiwikiweb 
masih aktif dan dapat Anda kunjungi pada situs http://c2.com/cgi-bin/wiki/.  

Kini Wiki bisa Anda nikmati dalam banyak bentuk dan aplikasi. Karena Wiki di bawah 
lisensi GNU, maka siapa saja dapat menggunakannya dan memodifikasinya. Maka itu, 
perkembangan Wiki menjadi meluas ke mana- mana. Salah satu aplikasinya yang 
paling populer adalah Wikipedia.  

Bagaimana Membuat dan Mengedit Halaman Wikipedia? - Siapa pun dan kapanpun 
halaman web dapat dibuat dengan mudah di Wikipedia. Untuk mengeditnya pun, Anda 
tinggal mengklik link "edit this page" pada bagian atas halaman Wiki. Setelah itu, 
muncul halaman editingnya, lengkap dengan tools editor, simbol-simbol, dan halaman 
editing. Selesai diedit, klik tombol Save page untuk menyimpan, maka jadilah halaman 
Wiki Anda.  

Teks dalam Wiki memiliki syntax tersendiri, berbeda dengan HTML. Format 
penulisannya sering disebut dengan istilah wikitext. Alasan mengapa digunakan wikitext 
adalah untuk menghindari tag-tag serta perintah yang tidak human readable, sehingga 
akan membingungkan editornya. Wiki memang dibuat senyaman dan semudah 
mungkin untuk dibuat maupun dibaca.  

Kunjungilah Gudang Ilmu Dunia  

Jangan ragu-ragu lagi. Jika di depan Anda ada sebuah PC dengan koneksi internet, 
segeralah ketikkan halaman situs http://www.wikipedia.org, kemudian pilih bahasa yang 
Anda sukai. Setelah itu, Anda sudah berada di dalam gudang ilmu dunia.  

Jika Anda menguasai suatu bidang dengan sangat baik, tidak ada salahnya untuk 
mengontribusikan pengetahuan Anda tersebut di dalam Wikipedia. Coba saja daftarkan 
diri Anda untuk menjadi sukarelawan informasi. Jasa Anda ini akan dinikmati oleh 
pengunjung situs dari seluruh belahan dunia. Hebat, bukan?  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul Majalah  : PC Media  
Edisi  : Februari 2006  
Halaman  : 98 - 100  

Surat Anda 

http://c2.com/cgi-bin/wiki/
http://www.wikipedia.org/
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Dari: Utomo <utomo(at)>  
>Syalom,  
>KristenOnline.com bekerjasama dengan HostingKristiani.com akan  
>mulai menerima Hosting (dengan domain sendiri) untuk pelayanan  
>bagi website Gereja, Persekutuan, dan website pelayanan lainnya.  
>Paket website yang tersedia adalah 100MB, 200MB atau sesuai dengan  
>keperluan. (silahkan jelaskan besar space yang anda perlukan dan  
>akan dipergunakan untuk apa: jika melebihi dari paket standard  
>tersebut). Hal ini untuk mengefektifkan space yang ada. Harga  
>Hosting : "Freely you received, freely give." (Matthew 10:8)  
>Syaratnya: Dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, dan anda akan  
>mengupdate website tersebut, dan menggunakan domain name sendiri.  
>Fasilitas: PHP, MySQL, Cpanel, Apache, Perl, Subdomains, Unlimited  
>bandwith. dll. Info lebih lanjut silahkan lihat  
><http://www.kristenonline.com/hosting.htm>  
>http://www.kristenonline.com/hosting.htm  
>Silahkan hubungi kami.  
><http://www.kristenonline.com/tentang/contact.htm>  
>untuk mendapatkan hosting gratis untuk pelayanan. Sebutkan domain  
>name anda, dan juga space yang anda perlukan (jika lebih dari  
>100MB) Juga tolong sebarkan ke teman-teman anda lainnya kabar  
>gembira ini. Terima kasih atas kerjasamanya.  
>GBU,  
>Utomo  

Redaksi: 
Terima kasih untuk informasinya. Bagi Anda yang memerlukan hosting untuk fasilitas 
pelayanan Anda, silakan berkunjung ke Situs Kristen Online dan menghubungi Sdr. 
Utomo. Kami berharap informasi ini bisa menjadi saran untuk meningkatkan pelayanan 
kekristenan di dunia internet. Tuhan memberkati.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1066 dan 1067  

ICW Edisi 1066 akan membahas tentang Forum Diskusi. Bagi Anda yang mengetahui 
sumber-sumber informasi dari dunia internet berupa situs yang menyediakan halaman 
forum diskusi Kristen, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim reviewnya 
ke Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1067 akan mengulas tentang Alkitab Elektronik. Bagi Anda yang 
mengetahui, menjadi anggota, atau mengelola situs yang menyediakan Alkitab 
Elektronik baik dari dalam maupun luar negeri silakan mengirim info maupun reviewnya 
ke Redaksi ICW.  

http://alkitab.mobi/?Matthew+10%3A8
http://www.kristenonline.com/hosting.htm
http://www.kristenonline.com/hosting.htm
http://www.kristenonline.com/tentang/contact.htm
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Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda.  
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ICW 1066/Maret/2006: Forum Diskusi  
Salam Kasih  

Kebutuhan untuk berkomunikasi antarindividu merupakan kebutuhan primer bagi 
manusia sebagai makhluk sosial. Bagi orang Kristen, komunikasi, selain menjadi 
pendukung utama untuk bertukaran pikiran, juga menjadi sarana untuk menyalurkan 
berkat. Namun, fakta menunjukkan semakin banyak orang yang kehilangan seni 
berkomunikasi karena berbagai alasan, seperti kesibukan, jarak yang memisahkan, dan 
lain sebagainya.  

Di tengah-tengah kebutuhan tersebut, media internet muncul sebagai jawaban yang 
sangat melegakan. Melalui internet, memungkinkan munculnya berbagai wahana untuk 
berinteraksi di dunia maya yang tidak terikat oleh jarak dan waktu, di antaranya berupa 
forum diskusi dan mailing list (milis). Dengan demikian, adanya fasilitas tersebut 
memudahkan orang dari berbagai belahan dunia untuk berkomunikasi dengan bebas, 
kapan dan di mana saja.  

Pada ICW edisi kali ini kami menyajikan review berbagai situs forum diskusi yang bisa 
menjadi pilihan Anda untuk bergabung di dalamnya. Selain kolom Ulasan yang 
membahas tentang milis dan forum diskusi, simak pula kolom Intermezzo yang 
mengulas tentang Web 2.0 dan Sindikasi Blog. Selamat berdiskusi!  

Staf Redaksi ICW, 
(Ani)  
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Jelajah Situs 

• Christian Writers' Club (CWC)  

Situs Christian Writers' Club (CWC) merupakan situs yang dikembangkan oleh Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) sebagai tempat berinteraksi antarpenulis Kristen. Walaupun 
situs ini bernama Situs Komunitas Penulis Kristen, keanggotaan situs ini bersifat 
terbuka baik bagi orang-orang yang ingin belajar menjadi penulis, para penulis pemula, 
maupun penulis yang sudah mahir. Silakan mendaftar sebagai anggota dan kirimkan 
berbagai tulisan Anda ke Situs CWC sekaligus berbagi ilmu dengan anggota lain serta 
manfaatkan berbagai fasilitas Situs CWC sebagai sarana untuk mengasah keterampilan 
Anda di bidang tulis-menulis. Nah, tunggu apalagi? Mari bergabung dalam komunitas 
penulis Kristen di Situs Christian Writers' Club!  
==> http://www.ylsa.org/cwc/  

• Komunitas YLSA  

Situs Komunitas Yayasan Lembaga SABDA hadir untuk lebih mendekatkan diri kepada 
sahabat-sahabat YLSA yang selama ini telah mendukung pelayanan YLSA. Topik-topik 
yang disajikan untuk diperbincangkan di komunitas ini meliputi kegiatan yang dikerjakan 
oleh Yayasan Lembaga Sabda. Terdapat dua topik forum diskusi di komunitas YLSA ini 
yaitu Sahabat YLSA dan Pengguna SABDA. Topik Sahabat YLSA disediakan khusus 
bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan YLSA, baik berupa saran, dana, maupun 
ide kreatif untuk kemajuan pelayanan YLSA. Sedangkan topik Pengguna SABDA 
disediakan bagi para pengguna SABDA untuk memberikan masukan, saran, dan kritik 
bagi pengembangan SABDA selanjutnya. Anda yang sudah diberkati dengan CD 
SABDA, silakan bergabung dalam forum ini untuk berbagi berkat dan mengetahui 
perkembangan CD SABDA.  
==> http://www.ylsa.org/forum/  

• AkuPercaya  

Forum diskusi yang disediakan Situs AkuPercaya.com ini cukup mudah untuk diikuti. 
Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung, tidak usah bingung. Admin situs 
menyarankan Anda untuk mengklik halaman FAQ terlebih dahulu sebelum menjadi 
anggota. Setelah itu, untuk menjadi anggota, silakan klik halaman register untuk 
mendaftarkan diri dan memperkenalkan diri Anda. Kategori-kategori Forum bisa Anda 
pilih sesuai minat Anda untuk berdiskusi. Kategori yang ada meliputi "Gereja" yang 
membahas seputar pelayanan Gereja, "Tentang Kristen" yang membahas seputar 
kehidupan kekristenan seperti konseling, belajar Alkitab, permintaan doa, kesaksian, 
musik dan film Kristen, dan beberapa kategori lainnya. Satu lagi yang menarik, 
AkuPercaya juga memberikan hosting gratis kepada gereja, organisasi Kristen, dan 
pihak-pihak yang hendak membangun situs yang berhubungan dengan kekristenan.  
==> http://www.akupercaya.com/forum/  

• Ekaristi (Katolik Online)  

http://www.ylsa.org/cwc/
http://www.ylsa.org/forum/
http://www.akupercaya.com/forum/
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Situs Ekaristi yang juga dikenal dengan nama Situs Katolik Online merupakan salah 
satu situs komunitas bagi umat Katolik yang telah cukup lama ada. Seperti situs 
komunitas pada umumnya, Situs Ekaristi juga menyediakan forum diskusi sebagai 
sarana berdiskusi atau berinteraksi antaranggota. Sebanyak 9 kategori forum bisa Anda 
ikuti di forum umat Katolik ini, antara lain "Belajar Bersama Menjadi Apologist", "Forum 
Terbuka", "Devosi Anggota Berdedikasi Ekaristi", dan beberapa kategori forum lainnya 
yang cukup disenangi anak muda. Selain itu, Situs Ekaristi juga menyajikan berbagai 
bahan serta informasi tentang agama Katolik. Keberadaan forum diskusi, bahan- bahan, 
dan informasi yang ada di Situs Ekaristi ini tentu saja akan membantu Anda untuk 
mengenal lebih dekat mengenai kehidupan orang Katolik.  
==> http://www.ekaristi.org/  

• The Outcasts  

"Outcasts.Com adalah suatu kebutuhan akan keluarga yang besar, komunitas majemuk 
anak muda yang mencari, mengenal, dan mengagumi spiritualitas Kristus melalui dunia 
cyber ...." Begitulah petikan kalimat yang terdapat di halaman depan Situs The 
Outcasts, sebuah situs komunitas bagi kaum muda yang tidak bersifat eksklusif atau 
condong kepada satu denominasi gereja maupun organisasi tertentu. Walaupun sarana 
interaksi utama yang saat ini tersedia hanya berupa forum diskusi, namun aktivitas yang 
terjadi di forum diskusi tersebut patutlah mendapatkan acungan jempol. Hampir setiap 
hari, ada diskusi-diskusi menarik seputar kehidupan anak muda dan kekristenan. Selain 
itu, topik-topik diskusi juga dibagi berdasarkan hal-hal yang rohani dan hal-hal umum 
yang sering menjadi bahan perbincangan anak muda. OK, selamat berdiskusi!  
==> http://www.the-outcasts.com/forum/  

• Unitedfool Forum  

Forum diskusi dari Situs UnitedFool sudah ada sejak tahun 2000. Dengan tujuannya 
yaitu untuk saling membangun dan melayani, Anda akan memperoleh banyak manfaat 
positif dengan bergabung dalam forum diskusi ini. Statistik terakhir saat kami mereview, 
situs ini memiliki lebih dari 250 anggota, memiliki 210 total topik yang telah didiskusikan, 
dan terdapat 769 jumlah posting atau pesan-pesan anggota. Situs UnitedFool 
menyediakan tiga kolom berbeda dalam halaman forum diskusinya. Kolom "Let's Talk 
Each Other" mempersilakan setiap anggotanya untuk membuat topik secara bebas. 
Sementara itu, pada kolom "UnitedFool.com" Anda bisa mengungkapkan kesan dan 
komentar tentang situs ini dan artikel-artikel yang ada di dalamnya. Sedangkan kolom 
"general" berisi info terbaru tentang Situs Unitedfool.com yang dimoderatori oleh Forum 
Admin.  
==> http://www.unitedfool.com/cgi-bin/forum/  

Jelajah Situs Manca 

• Christian Forums  

http://www.ekaristi.org/
http://www.the-outcasts.com/forum/
http://www.unitedfool.com/cgi-bin/forum/
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Christian Forums adalah salah satu Situs Komunitas Kristen Online terbesar dari 
mancanegara yang bersifat interdenominasi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah anggota 
aktif yang mencapai lebih dari 200 anggota per hari, jumlah anggota keseluruhan sendiri 
telah lebih dari 100 ribu, sementara jumlah posting telah menembus angka 20 juta. 
Pada halaman depan, Anda akan menemukan fasilitas chatbox dan juga daftar kategori 
yang ada di forum diskusi. Uniknya, melalui forum diskusi ini, Anda dapat memasang 
foto sendiri atau foto-foto menarik lainnya. Nah, bila Anda ingin sejenak rileks, Anda 
dapat membaca renungan atau bermain game yang disediakan oleh situs ini. Bila Anda 
merasa kesulitan untuk memahami navigasi situs ini, silakan membuka bagian "map". 
OK, untuk mengetahui fasilitas lain yang dapat Anda gunakan, langsung saja kunjungi 
Situs Christian Forums di:  
==> http://www.christianforums.com/  

• Faith Forum  

Ada dua pilihan forum diskusi yang dapat dilihat ketika Anda membuka halaman depan 
Situs Faith Forum, yaitu "Christian Community" dan "Christian Challenge". "Christian 
Community" ditujukan bagi orang- orang Kristen yang ingin berdiskusi seputar 
kekristenan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan "Christian Challenge" lebih 
ditujukan untuk orang Kristen dan non-Kristen yang ingin mempelajari mengenai 
kekristenan. Situs yang hadir sejak tahun 2000 ini telah memiliki anggota lebih dari 
12.000 orang dengan lebih dari 2.000 topik yang diangkat untuk didiskusikan. Dengan 
slogan "united in seeking truth," forum ini berusaha agar setiap anggota bisa 
menemukan kebenaran sejati dalam hidupnya sebagai orang Kristen melalui diskusi 
yang sehat dan membangun. Untuk berdiskusi, silakan klik alamat di berikut ini:  
==> http://www.faithforum.org/  

• XnForums  

XnForums merupakan salah satu forum diskusi luar negeri yang cukup besar dengan 
anggota yang cukup banyak. Forum ini lebih terorganisir karena topik-topik 
pembicaraan yang dibentuk oleh anggotanya telah dimasukkan ke dalam kategori-
kategori tertentu sehingga memudahkan anggota baru untuk masuk sesuai dengan 
kebutuhannya. Beberapa kategori tersebut antara lain "The Health Club" yang 
membicarakan seputar kesehatan fisik maupun emosional, diet, dan masalah olahraga; 
"Literature & Arts" disediakan bagi Anda yang senang berdiskusi mengenai buku-buku 
Kristen, seni, dan perfilman. Disediakan juga halaman arsip bagi Anda yang ingin 
mencari bahan- bahan diskusi atau topik diskusi yang telah dibicarakan dalam forum ini. 
XnForums tidak hanya memuat komentar-komentar, namun juga artikel-artikel yang 
dikirim oleh anggotanya.  
==> http://www.xnforums.com/  

Get the Fresh 

JAWABAN 
http://www.jawaban.com 

http://www.christianforums.com/
http://www.faithforum.org/
http://www.xnforums.com/
http://www.jawaban.com/
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Situs Jawaban adalah situs milik Cahaya Bagi Negeri (CBN) yang kini hadir dengan 
wajah dan tampilan yang baru. Selain menyajikan artikel-artikel rohani yang menarik 
untuk disimak, situs ini didesain dengan sangat cantik sehingga Anda akan betah 
melihat dan memasuki halaman per halaman situs ini. Dapatkan juga info terbaru acara-
acara televisi yang diproduksi CBN seperti "Solusi Baru", "Kasih Lebih Dari Pemenang", 
"Boleh Bebas Tapi Bener", dan beberapa lainnya yang masih dalam proses menunggu 
jadwal tayang. Situs ini juga menyediakan fasilitas "Konsultasi" sebagai sarana interaktf 
bagi para pengunjung yang sedang menghadapi suatu masalah. Secara singkat, situs 
ini bertujuan memberikan "jawaban" atas berbagai pertanyaan seputar permasalahan 
dalam kehidupan manusia. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan pelayanan konseling 
atau mencari jawaban dari masalah yang sedang dihadapi, silakan berkunjung ke Situs 
Jawaban.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Kristen Sejati  

Milis diskusi Kristen Sejati merupakan milis diskusi nondenominasi bagi umat Kristen. 
Milis ini bertujuan untuk menumbuhkan serta menguatkan iman, pengharapan, dan 
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan jumlah anggota yang signifikan, diskusi-
diskusi yang ada juga cukup ramai diikuti setiap bulannya. Selain menambah teman 
seiman dalam dunia cyber, pengetahuan rohani Anda akan semakin diperkaya dengan 
pengalaman dan kehidupan rohani anggota lain. Selamat bergabung, berdiskusi, dan 
bertumbuh bersama!  
==> < kristensejati-subscribe(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> < kristensejati(at)yahoogroups.com > [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/kristensejati/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Reformed  

e-Reformed merupakan milis publikasi elektronik yang khusus diterbitkan setiap akhir 
bulan dan berisi artikel/tulisan Kristen yang bercorak teologi Reformed. Milis publikasi 
ini diterbitkan atas dasar keyakinan bahwa Alkitab adalah Firman Tuhan yang 
mempunyai otoritas tunggal, tertinggi, dan mutlak bagi iman dan kehidupan Kristen. 
Mengingat sifatnya yang interdenominasi dan independen, setiap orang Kristen bisa 
bergabung dan menjadi anggota. Diharapkan milis ini bisa menjadi sarana untuk 
menyajikan dan membagikan artikel/tulisan-tulisan yang memiliki corak pengajaran 

http://groups.yahoo.com/group/kristensejati/
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teologi Reformed yang Injili untuk secara luas mempertajam konsep dan pemahaman 
kebenaran Alkitab dan meningkatkan kepekaan kita dalam menilai pengajaran yang 
tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab.  
==> < subscribe-i-kan-untuk-reformed(at)xc.org > [Bergabung]  
==> < unsubscribe-i-kan-untuk-reformed(at)xc.org > [Berhenti]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/ [Arsip]  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/
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Artikel: Web 2.0 dan Sindikasi Blog 

World Wide Web (WWW) berkembang dari masa yang paling primitif, yaitu era halaman 
HTML statis di mana masing-masing pelaku melakukan aktivitasnya di web masing-
masing hampir tanpa interaksi. Era HTML sederhana ini disebut sebagai Era web 1.0.  

Kemudian hadir teknologi yang disebut teknologi Content Management System (CMS). 
Kehadiran CMS ini memicu lahirnya portal atau situs berorientasi content sebab 
teknologi ini memungkinkan setiap orang membangun halaman web dengan amat 
mudah dan cepat. Di samping itu, pengelolaan dan updating data di website jadi lebih 
mudah dan cepat. Era ini disebut web 1.5.  

Sekarang ini, kita telah memasuki era web 2.0, sebuah teknologi yang memungkinkan 
interaksi antara pelaku di dunia web menjadi lebih akrab. Web 2.0 digambarkan seperti 
sekumpulan manusia yang mengobrol dengan santai di sebuah warung kopi. Jarak 
terasa amat dekat, suasana begitu hangat.  

Hadirnya Situs Friendster.com yang menawarkan gaya hidup baru di dunia maya 
menandakan dimulainya era web 2.0. Gaya hidup baru yang ditawarkan adalah social 
network. Dalam waktu singkat situs ini menjadi ikon yang sangat populer di kalangan 
anak muda.  

Dunia weblog juga makin berkembang. Pada era web 1.0, bermunculan situs pribadi 
yang dibangun dengan HTML statis. Juga disediakan situs-situs penyedia layanan 
personal web pages gratis. Tetapi, saat ini situs-situs tersebut sudah tidak populer lagi 
karena era Web 1.5 digantikan oleh teknologi weblog (blog) yang memungkinkan siapa 
saja bisa memiliki situs pribadi dengan mudah dan cepat. Tanpa harus memiliki 
pengetahuan tentang HTML, updating content pun bisa dilakukan dengan mudah.  

Salah satu teknologi yang marak berkembang di era web 2.0 adalah web syndification, 
suatu teknologi yang memungkinkan ringkasan sebuah web diakses tanpa perlu 
langsung mengunjungi web bersangkutan. Kita hanya membutuhkan sebuah aplikasi 
yang memungkinkan kita membaca dan menampilkan web feed (sebuah file yang 
memuat ringkasan sebuah website) dari website yang kita inginkan. Aplikasi tersebut 
secara teknis dinamakan aggregator.  

Web feed adalah sebuah file yang memuat ringkasan dari sebuah website. Web feed ini 
lebih mudah dikenali sebagai RSS (Really Simple Syndication). Format web feed ini 
makin terstandarisasi dan telah menjadi semacam layanan default bagi kebanyakan 
blog. Secara prinsip, web syndication ini memungkinkan kita mengetahui ada entry baru 
dari blog-blog yang kita gemari cukup dengan menjalankan (atau me-refresh) 
aggregator yang kita punya, tanpa perlu mengunjungi satu per satu satu blog 
bersangkutan.  
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Berdasarkan basisnya, saat ini ada tiga jenis RSS aggregator, yaitu yang berbasis web, 
berbasis browser, dan stand-alone. Di samping itu, ada juga yang berbasis e-mail client 
seperti Mozilla Thunderbird atau MS Outlook.  

Jenis pertama (berbasis web) sangat banyak ditemukan di internet. Dengan 
subscribe/membuat account pada salah satu penyedia RSS feeder, kita dapat 
mengelola RSS dari berbagai website. Untuk menggunakan layanan jenis ini, Anda 
tinggal mendaftarkan diri pada penyedia layanan RSS feeder, seperti Bloglines dan 
masih banyak lagi.  

Jenis yang kedua - berbasis browser - adalah RSS agregator yang siap diinstal di 
browser pada komputer Anda. Penggunaannya biasanya sangat mudah sekali. Anda 
tinggal memasukkan alamat RSS feed tersebut pada Bookmark di browser Anda, maka 
secara otomatis akan muncul interface RSS readernya.  

Jenis ketiga adalah stand-alone RSS reader. Salah satu contohnya adalah 
SharpReader. Cara menggunakannya pun sangat mudah.  

Bahan diedit dari sumber:  
==> http://www.cbn.net.id  

Lain-Lain 

Milis Dan Forum Diskusi 

Bagi orang yang hobi berdiskusi dan berkenalan dengan teman-teman baru, tentu tidak 
akan asing dengan dua layanan internet yang menarik, yaitu mailing list (milis) dan 
discussion board (forum diskusi). Kedua layanan ini menjanjikan manfaat yang 
berharga untuk menambah pengetahuan dan wawasan.  

Milis merupakan komunitas sekelompok orang yang memiliki hobi atau minat yang 
sama dan difasilitasi oleh layanan e-mail. Mereka bisa saling bertukar informasi yang 
berhubungan dengan tema yang disepakati. Biasanya milis memiliki sebuah alamat e-
mail yang digunakan untuk mengirimkan pesan, sehingga begitu pesan tersebut 
terkirim, akan didistribusikan kepada setiap anggota.  

Sekarang ini, hampir semua milis memiliki alamat e-mail dengan format yang sama, 
yaitu:  

• alamat untuk mengirimkan pesan: nama_milis(at)domain;  
• alamat untuk berlangganan: nama_milis-subscribe(at)domain;  
• alamat untuk berhenti langganan: nama_milis-unsubscribe(at)domain;  
• alamat untuk menghubungi moderator: nama_milis-owner(at)domain.  

Dengan berlangganan milis tertentu, kita bisa menerima pesan-pesan yang terkirim 
lewat alamat e-mail kita sehingga hanya kita yang memiliki status keanggotaan saja 

http://www.cbn.net.id/
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yang bisa membaca pesan tersebut. Tetapi, sekarang ada juga milis yang arsip 
pesannya bisa dibaca oleh semua orang melalui halaman web tertentu.  

Kita bisa menemukan layanan milis gratis di internet, seperti:  

• Yahoo! Groups  
==> http://www.groups.yahoo.com  

• PlasaGroups  
==> http://www.groups.plasa.com  

• Groups.or.id (buatan Indonesia)  
==> http://www.groups.or.id  

• MSN Groups  
==> http://www.groups.msn.com  

• Google Groups  
==> http://www.groups.google.com  

Jika kita menemukan milis tertentu dan tertarik untuk jadi anggota, biasanya ada dua 
cara yang dapat digunakan untuk mendaftar. Cara pertama, melalui e-mail. Kita tinggal 
mengirimkan e-mail kosong ke alamat dengan rumus: nama_milis-subscribe(at)domain.  

Cara kedua, masuklah ke halaman web dari milis tersebut, lalu klik menu/tombol "Join" 
(atau istilah-istilah lain yang sejenis) yang terdapat di sana.  

Forum Diskusi  

Forum diskusi merupakan tempat di mana kita bisa memasang (posting) tulisan kita 
mengenai topik tertentu. Kita juga dapat membaca pengumuman tertentu, atau 
mengomentari topik yang dipasang oleh orang lain. Hal ini dimungkinkan karena pesan-
pesan pada forum diskusi bisa dibaca oleh semua orang. Walaupun demikian pengelola 
forum diskusi bisa mengatur agar forum diskusi tertentu hanya bisa diakses oleh 
kalangan tertentu.  

Di bawah ini merupakan daftar forum-forum diskusi di Indonesia yang cukup ramai 
dikunjungi:  

PlasaCom WebForum  

Diskusi mengenai beragam topik, mulai dari layanan PlasaCom, komputer, diskusi 
umum, hobi, dan sebagainya.  
==> http://webforum.plasa.com  

KG Forum  

http://www.groups.yahoo.com/
http://www.groups.plasa.com/
http://www.groups.or.id/
http://www.groups.msn.com/
http://www.groups.google.com/
http://webforum.plasa.com/
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Ini termasuk forum diskusi berbahasa Indonesia yang paling ramai.  
==> http://www.forum.kafegaul.com/forum/  

WebGaul  

Forum ini agaknya didirikan oleh anggota KG Forum, karena topik- topik diskusi mereka 
nyaris sama semua.  
==> http://forum.webgaul.com  

Forum Indosiar  

Disediakan oleh situs milik stasiun TV Indosiar.com. Isinya tidak melulu soal acara-
acara di Indosiar, namun ada juga topik-topik umum seperti politik, sosial, ekonomi, dan 
sebagainya.  
==> http://www.indosiar.com/welcome/forum/  

Forum Ponsel  

Khusus bagi Anda yang hendak diskusi seputar handphone dan pernik- perniknya.  
==> http://www.forumponsel.com  

Forum Kamera Digital  

Khusus bagi Anda yang menyukai dunia fotografi digital.  
==> http://www.kamera-digital.com/forum  

Atau silakan Anda mencari forum-forum diskusi lain dengan mengetikkan kata kunci 
"forum diskusi", "diskusi internet", atau kata kunci lainnya di mesin pencari (search 
engine) seperti google, yahoo, dan lain-lain.  

Pilih mana yang berupa milis atau forum diskusi. Setiap layanan tentu memiliki 
kelemahan dan kelebihan masing-masing. Milis adalah ajang diskusi yang cocok bagi 
Anda yang kurang suka browsing di internet, atau memiliki waktu yang terbatas untuk 
online.  

Kelemahan mengikuti sebuah milis antara lain ialah adanya kemungkinan topik 
melenceng dari tema utama termasuk terkirimnya spam. Hal ini sebenarnya terjadi 
karena setiap anggota milis cenderung bebas untuk mengirim pesan e-mail yang berisi 
hal-hal yang mereka sukai.  

Kalau milis bisa dipilih oleh orang-orang yang kurang suka browsing, maka forum 
diskusi menjadi pilihan bagi orang yang suka browsing dan memiliki banyak waktu 
untuk online di internet. Dalam forum diskusi, setiap topik tersimpan dalam sebuah link 
tertentu di website, sehingga jalannya diskusi menjadi lebih terfokus. Selain itu, forum 
diskusi biasanya memiliki fitur-fitur tambahan yang bisa mempererat hubungan baik 
antara sesama anggota, seperti private message dan pengiriman e-mail antaranggota.  

http://www.forum.kafegaul.com/forum/
http://forum.webgaul.com/
http://www.indosiar.com/welcome/forum/
http://www.forumponsel.com/
http://www.kamera-digital.com/forum
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Jadi, mau memilih milis atau forum diskusi, atau dua-duanya? Silakan saja. Selamat 
ngobrol dan berkenalan dengan teman-teman baru di dunia maya!  

Bahan di edit dari sumber: Newsletter Speedy Telkom Edisi 1, Tahun I, 2004  

Surat Anda 

 
>Dari: I Gusti Ngurah Oka <sk(at)>  
>Kami berterimakasih karena sering menerima e-mail dari ICW sehingga  
>kami dapat mengakses berita/data yang bermanfaat untuk pelayanan.  
>Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ICW agar menjadi berkat bagi  
>banyak komunitas di negeri ini.  
>  
>Salam kasih  
>I Gusti Ngurah Oka  

Redaksi: 
Kami bersyukur pelayanan publikasi ICW bisa menjadi berkat bagi pelayanan kita 
semua.  

Sebagai informasi bagi para pembaca ICW semua, jika Anda sedang mencari informasi 
seputar alamat situs-situs Kristen atau berita internet yang bermanfaat bagi pelayanan, 
kami menyediakan arsip ICW yang bisa Anda akses di alamat:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/arsip/  

Tuhan memberkati.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1067 dan 1068  

ICW Edisi 1067 akan membahas mengenai Alkitab Elektronik. Anda yang mengetahui 
sumber-sumber informasi dari dunia internet berupa situs yang menyediakan Alkitab 
Elektronik baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim reviewnya ke Redaksi 
ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1068 akan membahas mengenai Belajar Alkitab. Bagi Anda yang 
mengetahui, menjadi anggota, atau mengelola situs yang menyediakan pembelajaran 
Alkitab baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim info maupun reviewnya ke 
Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> < staf-icw(at)sabda.org >  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/arsip/
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Kami tunggu kiriman Anda lho !  
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ICW 1067/Mei/2006: Alkitab Digital  
Salam Kasih  

Seiring dengan perkembangan teknologi, Alkitab yang biasa dijumpai dalam bentuk 
cetak, kini bisa dijumpai juga dalam beragam bentuk digital mulai dari bentuk audio 
(yang bisa didengarkan via radio, MP3, situs internet, dsb.), versi online di internet, 
maupun versi software yang dapat diakses melalui media komputer serta ponsel.  

Namun, perlu dicermati bahwa tidak semua Alkitab digital tersebut memiliki kesamaan 
dalam penggunaan dan jenisnya. Ada situs maupun software Alkitab yang hanya 
menampilkan fasilitas baca untuk satu versi atau beragam versi Alkitab. Selain itu, ada 
juga software Alkitab dan situs-situs yang menawarkan studi Alkitab. Jenis yang kedua 
ini memberikan banyak kelebihan guna membantu Anda dalam menggali Firman Tuhan 
secara mendalam dan bertanggung jawab. Anda bisa melakukan studi Alkitab secara 
mendalam dan luas karena tersedianya berbagai fasilitas pencarian kata dan ayat dan 
juga bahan-bahan alat biblika seperti kamus, referensi silang, pengantar kitab, leksikon 
Yunani dan Ibrani, beragam versi Alkitab, konkordansi, dsb. Cukup dengan modal 'klik-
klik' beragam versi Alkitab dan referensi-referensi biblika yang Anda butuhkan akan 
tersedia secara instan.  

Jika saat ini Anda sedang mencari-cari software atau situs-situs yang menampilkan 
Alkitab digital maupun studi Alkitab, simaklah sajian ICW edisi ini. Selain itu, Anda juga 
dapat mengetahui perkembangan pemakaian Alkitab digital dalam Rubrik Ulasan.  

Selamat berselancar!  

Staf Redaksi ICW, 
Endah  
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Jelajah Situs 

• SABDAweb  

SABDAweb yang kini tampil lebih interaktif dan lengkap ini dirancang sedemikian rupa 
dengan tujuan memudahkan Anda dalam menemukan beragam versi Alkitab dan alat-
alat Biblika berbahasa Indonesia di internet. Ada dua pilihan utama yang tersedia saat 
Anda mengakses SABDAweb yaitu Classic SABDAweb dan StudyBible SABDAweb. 
Begitu masuk ke bagian Classic SABDAweb, Anda akan melihat beragam materi yang 
disediakan, seperti 25 versi Alkitab (7 versi Indonesia/Melayu Modern, 5 versi Indonesia 
Kuno pra 1945, 8 versi Inggris, 4 versi Yunani, 1 versi Indonesia); 4 kamus Alkitab; 
leksikon bahasa asli Alkitab (Yunani dan Ibrani); 6 versi Pengantar Kitab; 5 Garis Besar 
Alkitab; 7 versi Judul Perikop; 5 versi Catatan Ayat; dan 3 Referensi Silang. Selain itu, 
Anda juga bisa mendapatkan 3 fasilitas menarik sebagai berikut:  

• Alkitab Multi Versi  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/ Fasilitas ini memungkinkan Anda 
untuk membaca beberapa versi terjemahan Alkitab sekaligus.  

• Pencarian kata dalam Alkitab yang canggih  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/search/advanced/ Jika kurang puas dengan 
sistem pencarian sederhana, disediakan fasilitas Pencarian Advanced sehingga 
Anda bisa mengatur model pencarian dengan lebih akurat.  

• Multi Daftar Ayat  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/passages/multi/ Dengan fasilitas ini Anda 
dapat membaca sekumpulan ayat dalam beberapa versi terjemahan Alkitab 
sekaligus.  

Bila Anda ingin menggali Alkitab secara lebih mendalam, silakan mengakses bagian 
StudyBible SABDAweb yang menyediakan beragam alat Biblika yang saling 
terintegrasi. Dan masih banyak lagi fasilitas yang disediakan SABDAweb untuk 
membantu Anda dalam memahami Firman Tuhan. Segera kunjungi situs ini untuk 
mengetahuinya.  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/home/ [Classic SABDAweb]  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/study/ [StudyBible SABDAweb]  

• SABDA.net  

SABDA.net "Download Center" disediakan oleh Yayasan Lembaga SABDA untuk 
memudahkan masyarakat Kristen Indonesia dalam mendapatkan beragam modul 
SABDA© (Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat) versi 3.0. Melalui situs ini Anda bisa 
men-download secara GRATIS Program SABDA©, bahan-bahan Alkitab (9 versi 
Indonesia modern, 5 versi Melayu/Indonesia Kuno, dan 24 versi lainnya), bahan-bahan 
Biblika (4 Kompilasi Kamus Alkitab/Leksikon, Pengantar Alkitab, Catatan Ayat, Judul 
Perikop; dan 34 bahan biblika lainnya), dan bahan-bahan Buku (43 modul buku bahasa 
Indonesia). Jika Anda sudah memiliki CD SABDA© versi 2.0, Anda bisa meng-upgrade 

http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/
http://www.sabda.org/sabdaweb/search/advanced/
http://www.sabda.org/sabdaweb/passages/multi/
http://www.sabda.org/sabdaweb/
http://www.sabda.org/sabdaweb/home/
http://www.sabda.org/sabdaweb/study/
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versinya dengan men-download program 3.0 dan bahan-bahan baru yang belum 
tersedia dalam CD SABDA© versi 2.0. Melalui situs ini Anda juga bisa mendaftar untuk 
menjadi anggota forum diskusi para Pengguna SABDA atau menjadi pelanggan 
publikasi Berita SABDA.  
==> http://www.sabda.org/sabdanet/  

• Alkitab Explorer  

Sesuai dengan namanya, bagian utama dari Situs Alkitab Explorer berisi daftar software 
Alkitab Elektronik yang dapat di download. Untuk men-download terdapat beberapa 
tabel dengan kolom nama dan keterangan. Lalu klik isi dari kolom nama yang berupa 
link. Selain itu, tersedia pula fasilitas pilihan lain seperti themes, plug-ins, dan support 
program. Situs Alkitab Explorer juga memiliki link ke situs-situs sejenisnya. Tersedia 
juga menu FAQ yang menolong para pengunjung agar dapat memanfaatkan fasilitas 
yang tersedia secara maksimal. Nah, silakan berkunjung segera ke alamat:  
==> http://geocities.com/alkitabexplorer/  

• eInjil.com  

Situs eInjil.com hadir untuk memudahkan orang Kristen belajar tentang Firman Tuhan. 
Situs ini memuat berbagai jenis topik yang menarik untuk diperhatikan. Pada halaman 
utama terdapat daftar isi yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, 
seperti kategori Dasar-dasar Keselamatan yang memuat artikel tentang "Pertanyaan 
Manusia - Jawaban Tuhan", "Apakah Allah Mengasihi Anda", dan kategori-kategori 
lainnya. Menariknya, situs ini juga memiliki Alkitab Elektronik yang dapat dengan mudah 
digunakan. User hanya perlu memasukkan kata yang diperlukan dan mengklik tombol 
"cari" untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ada juga bagian yang memuat Bacaan 
Alkitab Setahun yang hanya dapat diakses bila Anda sudah terdaftar. Situs ini juga 
menyediakan lagu-lagu rohani dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Selain itu ada 
halaman yang memuat kesaksian yang dapat di download, juga forum diskusi yang saat 
ini sedang tren. Situs ini juga telah menyediakan fasilitas download PDA Bible Reader 
dan Download Software Bible gratis. Segera kunjungi Situs eInjil.com di:  
==> http://www.einjil.com/  

• Kristen Online/Alkitab  

Situs Kristen Online menyediakan sejumlah pilihan link untuk software Alkitab. Software 
Alkitab yang disajikan di situs ini dapat dijalankan dengan sistem operasi Windows serta 
beberapa sistem operasi lainnya. Masing-masing software Alkitab telah direview dan 
disertai petunjuk atau tutorial singkat. Jadi, Anda tidak perlu bingung jika mengalami 
kesulitan. Software-software yang bisa Anda download melalui situs ini di antaranya: 
The Sword Project dan e-Sword. Disediakan pula link untuk mendapatkan Software 
Alkitab berupa CD dari Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Tersedia juga beberapa 
alamat Alkitab online untuk melengkapi referensi Anda dalam mencari software Alkitab.  
==> http://www.kristenonline.com/alkitab/  

http://www.sabda.org/sabdanet/
http://geocities.com/alkitabexplorer/
http://www.einjil.com/
http://www.kristenonline.com/alkitab/
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• Lembaga Alkitab Indonesia (LAI)  

Situs LAI hadir dalam pilihan dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 
Situs ini menyediakan halaman khusus untuk mengakses Alkitab secara online. Silakan 
masuk ke halaman Alkitab Web untuk memulainya. Pada halaman ini tersedia tiga versi 
Alkitab, yaitu Formal Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS), dan King 
James Version (KJV). Cukup masukkan pilihan Terjemahan, Pilihan Kitab, Pasal dan 
Ayat, lalu klik Tampilkan, maka ayat yang Anda cari langsung tampil. Selamat mencoba!  
==> http://www.alkitab.or.id/  

Jelajah Situs Manca 

• Bible Time  

Bagi Anda pengguna sistem operasi Linux berbasis KDE (K Desktop Environment), 
sekarang Anda bisa menggunakan Software Bible Time untuk mengakses Alkitab dalam 
versi elektronik. Bible Time Software menggunakan program Library Sword untuk bisa 
bekerja dengan teks Alkitab, komentar, kamus Alkitab, dan buku-buku yang disediakan 
oleh Crosswire Bible Society. Bible Time dikembangkan sejak tahun 1999 oleh Thomas 
Hagedorn, Thorsten Uhlmann, dan Joachim Ansorg yang dimulai dari KDE versi 1.0. 
Untuk jelasnya, klik saja menu About Bible Time. Sedangkan tampilan cantik dari 
software ini bisa Anda lihat di menu Screenshots dan Gallery. Panduan serta hal-hal 
yang harus Anda lakukan untuk men-download disajikan lengkap di menu Download.  
==> http://www.bibletime.info  

• e-Sword  

Situs ini memberikan penjelasan-penjelasan tentang software yang saat ini sudah 
banyak dipergunakan oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Fitur-fitur software 
dijelaskan secara rinci bahkan disertai dengan gambar sehingga pengunjung lebih 
terbiasa dengan tampilan-tampilan software tersebut. Dengan mengunjungi situs ini, 
Anda dapat men-download secara gratis software e-Sword yang memuat Alkitab King 
James Version. Tidak hanya untuk PC desktop, software ini juga tersedia untuk pocket 
PC. Terdapat juga tutorial Manual yang dapat didownload dan dibaca secara online. 
Selain itu, disediakan juga Training Demos untuk memudahkan pengguna memahami 
cara pemakaian sofware e-Sword. Untuk mengetahui sejarah perkembangan e-Sword, 
situs ini menyediakan halaman khusus yang berjudul History. Silakan bergegas 
mengunjungi situs ini.  
==> http://www.e-sword.net/  

• MacSword  

MacSword adalah salah satu situs yang menyediakan Alkitab Elektronik yang dapat di 
download dengan gratis. Teknologi MacSword didasarkan pada "The Sword Project", 
hanya saja MacSword dikhususkan bagi sistem operasi Macintosh. MacSword memuat 
lebih dari 200 teks dalam 50 bahasa lebih. Penjelasan-penjelasan tentang fitur software 

http://www.alkitab.or.id/
http://www.bibletime.info/
http://www.e-sword.net/


ICW 2006 
 

81 
 

MacSword juga ikut disuguhkan lewat menu "Screen Shots". Fasilitas download gratis 
yang disediakan meliputi MacSword 1.2.1b + KJV, MacSword 1.2.1b (Mac OS X 10.2-), 
Modules (Texts), dll. Silakan kunjungi situsnya dengan mengklik:  
==> http://www.macsword.com/  

• The Online Bible North America  

Apakah Anda sedang mencari Alkitab Digital untuk beragam sistem operasi yang 
berbeda? Coba kunjungi Situs The Online Bible North America. Anda bisa menemukan 
program beserta modul Alkitab digital untuk versi DOS, Windows 3.1x, dan Macintosh. 
Sedangkan untuk Palm Operating System, saat ini tersedia Buku dan Leksikon Alkitab. 
Bagi Anda pengguna sistem operasi Windows 95/98/NT/2000/ ME/XP, silakan masuk 
ke menu Downloads untuk men-download secara lengkap program Alkitab ini. Ada juga 
tutorial untuk mempermudah Anda dalam menggunakan atau meng-install program 
Alkitab "Online Bible". Modul- modul yang tersaji meliputi Versi Alkitab, Buku-buku, 
Komentar, Kamus, dan Materi Pendidikan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru 
seputar isi software ini, Anda bisa melihat menu News. Jika Anda ingin melengkapi 
kunjungan Anda dengan pilihan software Alkitab yang lebih banyak dan beragam, Anda 
bisa melihat daftar situs lain yang dimuat di halaman Links.  
==> http://www.onlinebible.net/  

• PhoneyBible  

Situs PhoneyBible menyediakan software Alkitab Elektronik gratis yang ditujukan 
khusus bagi telepon seluler. Jadi, di mana pun Anda berada, Anda dapat membawa dan 
membaca Firman Tuhan. PhoneyBible ini menggunakan bahasa Inggris modern yang 
telah dibandingkan dengan King James Version. PhoneyBible juga telah diterjemahkan 
ke dalam 34 pilihan bahasa. Cara penggunaannya ialah dengan memilih nama kitab, 
pasal, dan ayat. Anda juga dapat menggunakan scroll mouse Anda untuk membuka 
halaman berikutnya atau sebelumnya. Keunggulan dari PhoneyBible adalah dapat 
mengingat bacaan terakhir sebelum program ditutup sehingga ketika program dibuka 
kembali, Anda dapat melanjutkan bacaan terakhir. Selain itu, terdapat juga fasilitas 
untuk membuat ayat-ayat favorit, mengganti huruf, ukuran, dan warna. Situs ini 
dilengkapi dengan bermacam fasilitas seperti Bugs, Reviews, Change Log, dan 
Translation. Segera kunjungi situsnya di:  
==> http://www.phoneybible.co.uk/  

Selain alamat-alamat di atas, Anda juga dapat mengunjungi beberapa alamat di bawah 
ini untuk melengkapi pencarian software Alkitab, baik untuk diaplikasikan di komputer 
atau handphone Anda.  
==> http://www.compactbyte.com/s60bible/  
==> http://gobible.jolon.org/  
==> http://www.onlinebible.net/  
==> http://www.holybibleproject.net/  

Get the Fresh 

http://www.macsword.com/
http://www.onlinebible.net/
http://www.phoneybible.co.uk/
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SOTeRI 
http://www.sabda.org/reformed/ 

Situs SOTeRI (Situs Online Teologi Reformed Injili), yang merupakan upgrade dari 
Situs e-Reformed, telah diluncurkan YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) awal bulan April 
y.l. Situs SOTeRI ini memuat artikel-artikel bercorak teologi Reformed. Sebagian bahan-
bahan dalam situs ini adalah arsip dari Publikasi e-Reformed (yang juga diterbitkan oleh 
YLSA). Kategori lain yang tersedia adalah bahan- bahan Artikel, Renungan, dan Buku. 
Fasilitas menarik yang ada di situs ini adalah para pengunjung bisa memberikan 
komentar terhadap artikel-artikel yang dimuat dalam situs ini dan akan ditampilkan 
sehingga pengunjung lainpun bisa memberikan komentar terhadap komentar 
pengunjung lain. Selain itu tersedia juga fasilitas untuk berlangganan Publikasi e-
Reformed. Di masa depan situs ini akan masih dikembangkan terus. Karena itu doakan 
agar situs ini menjadi berkat bagi para pengunjungnya.  

Alamat untuk berlangganan Publikasi e-Reformed:  
==> < subscribe-i-kan-untuk-reformed(at)xc.org >  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Programmer Kristen  

Milis ini beranggotakan para programmer Kristen Indonesia yang berasal dari berbagai 
denominasi gereja, termasuk mereka yang ada di luar Indonesia. Di milis ini para 
anggota mendiskusikan berbagai topik khususnya yang berhubungan dengan 
pengembangan Program Alkitab, Bible Study, atau program-program yang 
berhubungan dengan gereja, yayasan, persekutuan doa, pembuatan website 
gereja/website Kristen, dan lain sebagainya.  

Anda juga bisa berbagi informasi, tips dan trik, proyek atau tanya jawab, dll. Selain 
berbagai bahasa pemrograman (programming language), termasuk pemrograman di 
web, milis ini juga membahas hal-hal seputar program under Windows maupun Linux 
dan OS. Selain itu, bagi Anda yang sedang mencari tenaga programmer Kristen juga 
bisa ikut mengumumkan lowongannya di milis ini.  
==> < programmer-kristen-subscribe(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> < programmer-kristen(at)yahoogroups.com > [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/programmer-kristen/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

http://www.sabda.org/reformed/
http://groups.yahoo.com/group/programmer-kristen/
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Berita SABDA  

Publikasi Berita SABDA, yang diterbitkan sebulan sekali oleh Yayasan Lembaga 
SABDA (YLSA) ini, khusus diperuntukkan bagi para pengguna SABDA© (Software 
Alkitab, Biblika Dan Alat-alat), baik mereka yang mendownloadnya dari situs 
SABDA.net atau yang mendapatkannya dalam bentuk CD. Selain menyajikan informasi 
terbaru tentang perkembangan SABDA©, publikasi ini juga memuat FAQ (pertanyaan 
dan jawaban) seputar fitur-fitur dalam CD SABDA©, serta artikel dan kiriman kesaksian 
dari para pengguna SABDA©. Bagi Anda para pengguna program SABDA dan ingin 
berlangganan publikasi ini, silakan mengirim surat kepada kami. Kami juga 
mengundang Anda untuk berpartisipasi jika Anda memiliki kesaksian/pertanyaan atau 
saran seputar pemakaian CD SABDA© atau seputar pelayanan Biblical Computing 
YLSA. Kirimkan ke Redaksi dan kami akan memuatnya untuk menjadi berkat bagi yang 
lain.  
==> < info-sabda(at)sabda.org >  
==> < subscribe-i-kan-berita-sabda(at)xc.org > [Bergabung]  
==> http://www.sabda.net/berita/ [Arsip Berita SABDA]  

  

http://www.sabda.net/berita/
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Artikel: Menggunakaan Gmail dengan Cepat 

Gmail merupakan fasiltas webmail gratis yang sangat luar biasa saat ini. Dengan 
penggabungan dua konsep komunikasi e-mail dan search engine yang merupakan 
spesialisasinya Google, Anda bisa menyimpan e-mail penting di dalamnya. Pada saat 
membutuhkan e-mail tersebut, Anda tinggal mencarinya dengan memasukkan kata 
kunci.  

Layanan ini berani diberikan oleh Gmail karena didukung oleh kapasitasnya yang 
sangat besar. Menurut mereka, Anda bisa memiliki ukuran mailbox hingga sebesar 2,5 
Gigabyte, yang disediakan dengan cuma-cuma. Bahkan mereka berjanji, bahwa selama 
mereka mampu, mereka akan menambah kapasitas tersebut seandainya mailbox Anda 
sudah melebihi kapasitas di atas.  

Selain fasilitas di atas, ada satu lagi fasilitas yang cukup hebat bagi sebuah webmail 
gratisan, yaitu keyboard shorcut yang sangat membantu Anda dalam bekerja dan 
mengatur e-mail. Anda tidak perlu meraih mouse hanya untuk melakukan pekerjaan 
sederhana dalam Gmail.  

Bagaimana mengaktifkan Fasilitas Shortcut? Jika dilihat sekilas, Anda tidak akan 
menemukan di mana fasilitas ini bisa diaktifkan. Untuk mengaktifkannya Anda harus 
login ke dalam mailbox Anda. Kemudian klik link Settings yang terdapat di bagian atas 
halaman Gmail. Pada opsi Keyboard shortcut, pilih opsi Keyboard shortcuts on. Setelah 
diaktifkan, geserlah ke bawah halaman dan klik tombol Save Changes. Semua 
pengaturan Anda akan tersimpan dan Anda pun dapat menggunakan fasilitas ini. 
Selanjutnya Anda bisa melihat petunjuk penggunaan shortcut keyboard yang sangat 
membantu Anda dalam mempraktikannya.  

Bagaimana Mengatasi e-mail Spam dengan Shortcut?  

Jika di dalam Inbox Anda penuh dengan banyak e-mail sampah, jangan kuatir. Anda 
bisa menggunakan shortcut key untuk menyortir dan menghapusnya dengan sangat 
cepat. Caranya tekanlah tombol 0 untuk membuka sebuah pesan atau conversation. 
Setelah terbuka, tekanlah tombol ! (tanda seru). Tujuannya adalah untuk menandai 
pesan tersebut sebagai sebuah pesan spam. Untuk menandai banyak e-mail sekaligus, 
tekanlah tombol Shift+1 (untuk membentuk tanda seru) kemudian dengan tangan kanan 
tekanlah terus tombol 0. Dengan waktu singkat semuanya lenyap dan masuk ke dalam 
folder Spam.  

Bagaimana Karakteristik Addressing pada Gmail?  

Sistem penulisan alamat pada Gmail juga terbilang cukup unik. Mungkin dengan 
menggunakan fasilitas unik ini pekerjaan Anda dapat lebih cepat diselesaikan dengan 
sangat efisien. Gmail memiliki fasilitas Plus Addressing dan filtering yang cukup unik. 
Fasilitas Plus addressing merupakan fasilitas Gmail yang memungkinkan Anda 
menggunakan komentar pada alamat e-mail Gmail Anda. Misalnya, Anda memiliki 
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alamat e-mail <xyz(at)gmail.com>, Anda dapat menambahkan komentar dengan 
memberikan tanda plus (+) sebelum tanda at (@). Contohnya, Anda ingin membuat e-
mail khusus untuk keperluan komunikasi dengan bagian gudang, berikan saja komentar 
pada e-mail Anda ini menjadi <xyz+gudang(at)gmail.com>. Untuk bagian accounting, 
berikan saja komentar <xyz+accounting(at)gmail.com>. Komentar gudang dan 
accounting tadi akan diabaikan pada saat pengiriman nanti. Jadi pada proses di mail 
server nanti, si pengirim akan tetap melakukan pengiriman ke alamat aslinya saja, yaitu 
<xyz(at)gmail.com>.  

Tujuan dari adanya komentar ini adalah agar Anda dapat melakukan pemisahan e-mail 
untuk berbagai keperluan. Anda tidak perlu membuat account banyak-banyak, cukup 
satu saja, karena berbagai keperluan sudah bisa terpenuhi dengan mengandalkan 
komentar tersebut.  

Membuat Filtering Tidaklah Sulit  

Mulailah dengan mengklik link Create a Filter yang terletak pada bagian atas tampilan 
Gmail Anda. Setelah itu, masukkan parameter dan kondisi yang ingin difilter. Dalam 
contoh, kami masukkan parameter pada field To: sebuah email berisi alamat 
<xyz+gudang(at)gmail.com>. Setelah itu, klik tombol Next step maka akan muncul 
pengaturan kondisi berikutnya. Kondisinya kami buat agar semua e-mail yang ditujukan 
untuk xyz+gudang diberi tanda bintang. Setelah selesai, kliklah tombol Create filter. 
Filter Anda kini telah selesai dan mulai saat ini semua e-mail yang ditujukan untuk 
<xyz+gudang(at)gmailcom> akan diberi tanda bintang.  

Bahan diambil dan diedit dari sumber:  

Judul Majalah : PC Media, Edisi Februari 2006  
Halaman  : 94 - 97  

Lain-Lain 

Alkitab Digital Yang Makin Terkenal 

Akankah Alkitab digital yang tanpa kertas mengeliminasi 
penggunaan Alkitab konvensional di masa depan? 

Alkitab Elektronik atau Alkitab Digital adalah program berisi teks Alkitab yang dilengkapi 
berbagai fasilitas pendukung seperti pembacaan dan pencarian ayat, konkordansi, 
referensi silang, dll.  

Dalam tempo singkat, keberadaan Alkitab Digital telah menciptakan tren baru dalam 
komunitas Kristiani, khususnya bagi mereka yang melek teknologi. Kini, semakin 
banyak orang Kristen yang mempunyai dan memanfaatkan Alkitab Digital ketika 
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mempelajari Firman Tuhan. Kecenderungan ini diimbangi dengan makin menjamurnya 
situs yang menyediakan Alkitab Digital, baik berupa software maupun online.  

Keberhasilan Alkitab Digital menciptakan tren di masyarakat Kristen tentunya mudah 
dimaklumi. Alkitab Digital menawarkan beragam kelebihan yang tidak mungkin 
diperoleh oleh Alkitab konvensional. Berbagai kelebihannya, baik dari sisi fungsi 
maupun penyebaran, dapat dirangkum dalam dua kata: cepat dan praktis. Cukup ketik 
nama kitab, pasal, dan ayat lalu klik OK, ayat yang dicari akan terpampang di monitor, 
dan bahkan bisa lebih dari satu versi Alkitab! Bandingkan dengan menggunakan Alkitab 
biasa. Jauh lebih cepat dan praktis bukan?  

Dari sisi penyebaran pun, Alkitab Digital lebih mudah disebar- luaskan. Untuk 
memperoleh sebuah software Alkitab, kita hanya perlu berinternet sejenak untuk men-
download software Alkitab dan memasangnya di media yang sesuai. Selesai! Enaknya 
lagi, saat ini penggunaan software Alkitab sudah tidak lagi dimonopoli oleh komputer 
saja, tetapi juga untuk PDA dan bahkan ponsel yang hanya mendukung sistem Java 
(J2ME). Inilah yang kemudian membuat orang mulai giat mencari software Alkitab untuk 
'gadget' mereka.  

Bayangkan jika kita sedang menulis renungan dan ingin mendapat referensi dari 
berbagai sumber dalam Alkitab, berapa buku yang harus tersedia di meja Anda dan 
berapa waktu yang Anda buang untuk membolak-balik halaman buku-buku itu? Alkitab 
Digital membuat pekerjaan jadi lebih praktis. Tinggal klik sana, klik sini, semuanya 
tersedia bagi Anda.  

Karena itu, wajar jika kemudian timbul pertanyaan: akankah Alkitab Digital nantinya 
memensiunkan Alkitab biasa? Jawabannya adalah: tidak akan. Alkitab Digital hanyalah 
sarana untuk mempermudah usaha mendalami Firman Tuhan. Ini disebabkan karena 
untuk urusan ibadah, persekutuan, PA, dan saat teduh pribadi, masih banyak orang 
lebih suka menggunakan Alkitab versi kertas biasa ketimbang Alkitab Digital. Alkitab 
biasa juga tidak bergantung pada peralatan luar untuk membacanya. Anda takkan bisa 
membaca Alkitab Digital melalui ponsel ketika ponsel Anda sedang rusak atau mati 
mendadak, bukan?  

Lalu, apakah tren Alkitab Digital ini sudah pasti akan meningkatkan kualitas rohani 
orang Kristen yang menggunakannya?  

Tentu saja belum tentu. Seperti halnya Alkitab biasa yang tak pernah dibaca, demikian 
juga Alkitab Digital. Jika ia tidak pernah kita manfaatkan, tentu saja tak berpengaruh 
apa-apa pada pemiliknya. Sebaliknya, bila Alkitab Digital sering digunakan, dan 
dipelajari isinya, maka ia akan jadi sarana yang ampuh bagi pertumbuhan rohani 
seseorang. Namun demikian, semakin banyaknya akses ke Alkitab Digital di masa 
depan tentu diharapkan akan memperluas kesempatan bagi siapa saja untuk belajar 
Alkitab dan mengenal Tuhan lebih dekat.(H/CS)  

Diambil dan diedit dari sumber:  



ICW 2006 
 

87 
 

Judul Majalah  : getLIFE! Edisi 20/2006  
Judul Artikel  : Alkitab Digital yang Makin Terkenal  
Penulis  : Hardhono  
Halaman  : 86 - 87  

Surat Anda 

 
>Dari : Veni Setiawati <veni_setiawati(at)>  
>Maaf sekali, saya kehilangan beberapa edisi ICW, apakah  
>memungkinkan untuk mengirimkannya kembali kepada saya?  
>Berikut edisi yang saya minta:  
>ICW Edisi 1061 BLOG  
>ICW Edisi 1064 BUKU ELEKTRONIK (e-Buku)  
>ICW Edisi 1065 MAJALAH/TABLOID ONLINE  
>Terima kasih banyak untuk tulisan-tulisan yang sangat memberi  
>berkat kepada kami.  
>Selamat melayani dan Tuhan memberkati.  
>Salam hangat, Veni  

Redaksi: 
Tentu saja Anda bisa mendapatkan edisi-edisi ICW yang Anda cari tersebut. Kami akan 
mengirimkannya langsung kepada Anda. Sebagai informasi tambahan, Anda juga bisa 
membaca arsip edisi-edisi ICW di alamat:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/arsip/ Tuhan memberkati.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1068 dan 1069  

ICW Edisi 1068 akan membahas topik tentang Bahan Pelajaran Alkitab Online. Bagi 
Anda yang mengetahui sumber-sumber informasi dari dunia internet berupa situs yang 
menyediakan bahan-bahan pelajaran Alkitab atau kursus Alkitab Online, baik dari dalam 
maupun luar negeri, silakan mengirim reviewnya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1069 akan membahas mengenai Sekolah/Pendidikan Kristen. 
Bagi Anda yang mengetahui atau mengelola situs sekolah- sekolah Kristen baik dari 
dalam maupun luar negeri, silakan mengirim info atau reviewnya ke Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/arsip/
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ICW 1068/Mei/2006: Bahan Pelajaran 
Alkitab Online  
Salam Kasih  

Kemajuan teknologi, khususnya teknologi internet, belakangan ini telah membuat 
kegiatan belajar Alkitab menjadi lebih menyenangkan. Selain cepat dan praktis, juga 
murah dan mudah. Banyak bahan untuk menggali Alkitab, baik yang berupa alat-alat 
biblika, termasuk Alkitab itu sendiri, telah tersedia dalam bentuk digital. Hal ini 
menyebabkan kegiatan belajar Alkitab tidak lagi identik dengan tumpukan buku-buku 
yang sulit didapatkan. Dan hal yang paling menguntungkan adalah kegiatan belajar ini 
dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja mengingat hambatan jarak dan waktu 
telah dapat dijembatani oleh internet.  

ICW kali ini akan membahas seputar situs-situs yang menawarkan bahan-bahan 
pelajaran Alkitab yang tersedia di dunia maya. Simak juga ulasan khusus kami tentang 
Situs PESTA Online yang merupakan satu-satunya situs yang tidak hanya menyediakan 
bahan-bahan pelajaran Alkitab tapi juga menawarkan fasilitas pendidikan jarak jauh 
(distance education), gratis, untuk kaum awam yang rindu belajar teologia.  

Tentu Anda sudah tidak sabar lagi untuk menyantap sajian kami, bukan? Selamat 
belajar!  

Tuhan memberkati.  

Redaksi ICW, 
(Ari)  
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Jelajah Situs 

• PESTA Online  

Situs PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) Online merupakan situs 
yang menyediakan bahan-bahan kursus teologia awam secara online. Bahan-bahan 
tersebut dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:  

1. TEOLOGIA SISTEMATIKA 
Bahan kursus: Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)  

2. TEOLOGIA BIBLIKA 
Bahan kursus: Pengantar Perjanjian Lama (PPL) 
Pengantar Perjanjian Baru (PPB)  

3. TEOLOGIA PRAKTIKA 
Bahan kursus: Orang Kristen yang Bertanggung Jawab (OKB) 
Guru Sekolah Minggu (GSM) 

4. TEOLOGIA HISTORIKA 
Bahan kursus: Kehidupan Rasul Paulus (KRP)  

Bahan-bahan pelajaran yang tersedia dalam beberapa format (text, html, dan pdf) itu 
dapat langsung di-download dari halaman depan atau dengan mengakses menu 
"Download". Fasilitas istimewa lain yang disediakan oleh situs ini adalah pengunjung 
bisa mendaftar untuk bergabung dalam Kelas Virtual (KV) yang diselenggarakan. 
Dalam KV ini peserta dapat saling berinteraksi untuk mendiskusikan bahan- bahan 
pelajaran yang telah dipelajari. Untuk dapat mengikuti kursus PESTA Online yang 
diselenggarakan secara GRATIS ini, segeralah mengisi Formulir Pendaftaran Kelas 
Virtual PESTA di alamat:  
==> http://www.sabda.org/pesta/formulir.php?jenis=kelas Informasi selengkapnya bisa 
Anda dapatkan saat menjelajahi situs ini. Selamat ber-PESTA!  
==> http://www.pesta.org/  

Saat ini PESTA sedang membuka Kelas Virtual untuk guru-guru Sekolah Minggu. Bagi 
Anda yang tertarik untuk mengikutinya, Formulir Pendaftaran disediakan di bagian 
Kolom Stop Press di edisi ICW ini.  

• e-Learning  

Situs ini sengaja dibangun untuk mendukung kemajuan pelayanan pendidikan Kristen 
sekaligus menjadi pusat download bahan-bahan pelajaran Kristen. Anda tidak hanya 
dapat membaca bahan-bahan pelajaran tersebut secara online, tapi juga bisa men-
downloadnya secara GRATIS! Ada empat kategori utama yang akan mengarahkan 
Anda untuk mendapatkan bahan yang Anda perlukan, berupa:  

• Sistematika yang menampilkan bahan tentang Dasar Pengajaran Alkitab, Dasar 
Iman Kristen, serta Manusia dan Dosa.  

• Biblika yang menyajikan bahan-bahan tentang Hermeneutika dan PL-PB.  

http://www.sabda.org/pesta/formulir.php?jenis=kelas
http://www.pesta.org/
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• Praktika yang menyajikan tentang Hidup Baru, Konseling, Misi, Pemuridan, 
Leadership, dan Pastoral.  

• Historika yang menampilkan bahan-bahan tentang Katekimus, Tokoh Alkitab, 
dan Yesus.  

Segeralah mengakses bahan-bahan berharga ini dengan mengunjungi:  
==> http://www.sabda.org/learning/  

• SABDAweb StudyBible  

Halaman Study dari SABDAweb ini merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki 
oleh Situs SABDAweb. Melalui halaman ini, Anda akan memperoleh beragam referensi 
yang sangat membantu dalam menggali firman Tuhan. Anda bisa memilih bahan yang 
diperlukan hanya dengan mengklik satu tombol dan semuanya akan terpampang di 
depan layar komputer Anda. Referensi yang disediakan berupa 25 versi Alkitab (4 versi 
Indonesia/Melayu Modern, 8 versi Indonesia Kuno pra 1945, 8 versi Inggris, 4 versi 
Yunani, 1 versi Ibrani); 4 kamus Alkitab; leksikon bahasa asli Alkitab (Yunani dan 
Ibrani); 6 versi Pengantar Kitab; 5 Garis Besar Alkitab; 7 versi Judul Perikop; 5 versi 
Catatan Ayat; dan 3 Referensi Silang. Pada boks sebelah kiri, terdapat panel khusus 
yang akan membantu Anda untuk menelusuri seluruh bagian dari menu Bible Study ini. 
Dengan memanfaatkan boks tersebut, Anda dapat mencari kata-kata tertentu dengan 
memasukkan kata kunci di bagian yang telah disediakan, melihat ayat-ayat Alkitab 
secara paralel, mengakses kamus, konkordansi, bahan bibilika, termasuk leksikon 
Ibrani dan Yunani. Segeralah menemukan manfaat dari halaman ini dengan 
mengunjungi alamat berikut.  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/study/  

• Injil.ws  

Bagi Anda yang baru saja lahir baru dan ingin mempelajari Alkitab, situs ini sangat 
cocok untuk Anda kunjungi. Di dalamnya, Anda dapat menikmati pelajaran tentang 
dasar-dasar keselamatan, jaminan-jaminan dalam Kristus, Yesus Kristus, pengajaran 
tentang akhir zaman, dan Alkitab. Selain itu, situs ini juga memuat artikel-artikel yang 
sangat menekankan penginjilan. Tersedia pula rubrik kesaksian seperti kesaksian 
pertobatan Charles Finney yang dikemas dengan judul "Pengacara yang Skeptis (1)". 
Juga terdapat renungan dan artikel konseling yang ditulis oleh pakar konseling 
Indonesia seperti Dr. Paul Gunadi. Silakan kunjungi Situs Injil.ws ini untuk menikmati 
pelajaran-pelajaran tersebut!  
==> http://www.injil.ws/  

• Discover Seiman  

Sampai saat ini, situs Discover telah menyediakan 26 pelajaran yang siap untuk diikuti 
oleh mereka yang berminat. Pelajaran tersedia dalam bentuk baca online. Selain itu, 
disediakan juga lembar jawaban dalam bentuk cek list, sehingga pengunjung yang ingin 
belajar dapat langsung mengisi dan mengirimkan jawaban. Jadi Anda yang ingin 

http://www.sabda.org/learning/
http://www.sabda.org/sabdaweb/study/
http://www.injil.ws/
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mempelajari Alkitab melalui situs ini cukup mendaftarkan diri menjadi anggota. 
Keanggotaan ini sangat penting karena user name dan password keanggotaan harus 
selalu disertakan ketika pengunjung mengirimkan jawaban. Tersedia juga milis yang 
dapat digunakan sebagai sarana diskusi.  
==> http://www.discover.seiman.org/  

Jelajah Situs Manca 

• Bible Topics  

Situs Bible Topics diawali dengan pernyataan "What the Bible Says About ..." yang 
merupakan cerminan dari isi situs ini. Setiap bagian kebutuhan hidup manusia, baik 
jasmani maupun rohani, dibahas secara alkitabiah di situs ini. Tentunya hal ini akan 
memudahkan Anda yang ingin belajar Alkitab. Anda cukup mendaftarkan dan 
mengategorikan pertanyaan Anda. Langkah selanjutnya, cari kategori yang sesuai 
sebagaimana disediakan oleh Situs Bible Topics ini. Kategori- kategori untuk masalah 
hidup sehari-hari yang tersedia antara lain Attitudes & Emotions, Relationship, 
Christian's Faith, Sin & Temptation, Future & Prophecy. Untuk menambah pengenalan 
dan pengetahuan tentang Tuhan dan kehidupan spiritual, Anda bisa masuk ke kategori 
God, Jesus, and Angels. Di setiap kategori terdapat sub kategori yang diurutkan 
berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian Anda. Untuk lebih melengkapi 
fasilitas yang ada, Bible Topics menyediakan menu Search the Bible untuk membantu 
kita bisa menemukan ayat Alkitab dengan cepat.  
==> http://www.bibletopics.com/  

• Bible Anywhere  

Situs Bible Anywhere menyediakan tiga kolom utama yang bisa membantu Anda untuk 
mempelajari Alkitab, yaitu Bible Anywhere, Read The Bible, dan Search The Bible. 
Dalam kolom Bible Anywhere, Anda bisa menemukan bacaan Alkitab selama satu 
tahun, satu dari Perjanjian Lama dan satu dari Perjanjian Baru. Simak juga 
perkembangan terbaru dari Situs Bible Anywhere di What's New. Untuk membaca 
Alkitab, Anda bisa gunakan kolom Read The Bible yang menyediakan beberapa versi 
Alkitab. Untuk melengkapi proses belajar Alkitab Anda, manfaatkan juga kolom Search 
The Bible, yang berfungsi untuk mempercepat pencarian kata dalam Alkitab yang Anda 
perlukan. Ingin belajar Alkitab lebih lagi? Masuk saja ke halaman menu Study di bagian 
atas halaman. Terdapat berbagai kategori yang akan membantu Anda dalam belajar 
seperti Bible Maps, Names of God, Names of Jesus, dan masih banyak lagi.  
==> http://www.bibleanywhere.com/  

• StudyLight  

Situs StudyLight.org menyajikan berbagai menu yang berkaitan dengan Alkitab dan 
alat-alat yang dapat membantu untuk mempelajari isi Alkitab. Di menu Interlinear Bible, 
Anda dapat meneliti dan membandingkan 44 versi Alkitab yang tersedia. Selain itu, 
sumber- sumber lainnya meliputi Daily Reading Plan (Bacaan Alkitab Harian), 

http://www.discover.seiman.org/
http://www.bibletopics.com/
http://www.bibleanywhere.com/
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Concordances (Konkordansi), Dictionary (Kamus), Encyclopedia (Ensiklopedia), 
Sermon Illustration (Ilustrasi Khotbah), Devotionals (Renungan), History (Sejarah) 
tentang kekristenan mulai dari yang kuno sampai kontemporer, juga Leksikon untuk 
yang ingin mempelajari bahasa asli Alkitab, bahan-bahan Audio, dan banyak lagi. 
Bahan- bahan tersebut tersedia dalam bahasa Inggris, Arab, dan Spanyol. Tersedia 
juga forum diskusi meski relatif belum begitu ramai. Namun demikian, bahan-bahan 
yang ada cukup lengkap dan tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung. 
Kunjungi segera situs ini di:  
==> http://www.studylight.org  

• CrossWalk  

Dengan bantuan 27 versi Alkitab dan isi situs yang dapat dibaca dalam 7 bahasa (Arab, 
Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Rusia, dan Spanyol), Situs CrossWalk menyediakan 
berbagai sumber dan alat-alat untuk mempelajari Alkitab. Produk-produk yang 
ditampilkan antara lain Bacaan Alkitab Setahun, Interlinear Bible, Konkordansi, Kamus, 
Ensiklopedia, Leksikon, Sejarah, Bahan Pembantu Khotbah (Sermon Helps), Ilustrasi 
Khotbah, dsb. Situs ini juga memiliki link ke situs-situs Kristen lain yang menjual bahan 
buku-buku untuk mempelajari Alkitab yang dapat dicari di menu Shopping. Yang cukup 
menarik dari fasilitas situs ini mungkin adalah tersedianya menu My Preferences yang 
memungkinkan kita mengatur mulai dari batasan area pencarian sampai dengan 
tampilan hasil, yang tentu akan sangat memudahkan kita untuk mempelajari Firman 
Tuhan dengan tepat. Beberapa bahan juga bisa dibeli secara online.  
==> http://www.crosswalk.com  

• Bible Questions  

Meski tampilannya sejauh ini masih terbilang sederhana, namun di satu sisi 
kesederhanaan itu malah membuat Situs Bible Questions mudah digunakan bagi 
mereka yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar doktrin Alkitab. Di bagian Arsip 
kita bisa mencari topik yang kita cari dengan mengetikkan kata kunci di kolom pencarian 
maupun dengan menelusuri sesuai pengkategorian berdasar abjad yang ada. Jika 
masih belum puas atau tak bisa menemukan jawaban yang tepat, Anda juga bisa 
mengirimkan pertanyaan ke pengelola situs. Tersedia pula menu Steps to Salvation 
(Langkah Menuju Penebusan) yang berisi jawaban pertanyaan yang selama ini selalu 
dicari manusia yaitu, "Bagaimana cara kita memperoleh keselamatan?"  
==> http://www.biblequestions.org  

Get the Fresh 

PELITAKU 
http://www.sabda.org/pelitaku/ 

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) kembali meluncurkan satu situs baru yang mengulas 
seputar dunia tulis-menulis dan pelayanan literatur Kristen. Situs PELITAKU (Penulis 
Literatur Kristen dan Umum) menyajikan berbagai artikel dan bahan-bahan seputar 

http://www.studylight.org/
http://www.crosswalk.com/
http://www.biblequestions.org/
http://www.sabda.org/pelitaku/


ICW 2006 
 

94 
 

dunia penulisan Kristen maupun umum. Bahan-bahan tersebut dibagi menjadi beberapa 
topik bahasan, seperti Dunia Penulisan Kristen, Jenis-jenis Tulisan, Tips dan Trik 
Menulis, Biografi Penulis Terkenal, dan beberapa topik bahasan lainnya. Dalam kolom 
"Upcoming events" Anda bisa temukan info jadwal kegiatan lomba penulisan, 
penerbitan buku, dan info lainnya yang berhubungan dengan dunia tulis-menulis dan 
penerbitan buku. Selain itu, Situs PELITAKU juga menyediakan fasilitas membership. 
Dengan fasilitas ini, Anda bisa mendaftar menjadi anggota sehingga bisa memberi 
komentar dan mem-posting artikel. Keberadaan situs ini diharapkan dapat semakin 
memperlengkapi dan memotivasi para penulis Kristen untuk terus melayani dan 
mengembangkan pelayanan mereka bagi Kristus lewat media tulisan.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Alkitab Online  

Milis Alkitab Online mengajak Anda untuk belajar mendalami Alkitab bersama. Dari 
moderator ataupun anggota khusus yang ditunjuk akan mengirim buletin elektronik 
berisi pelajaran Alkitab untuk dipelajari bersama. Jika Anda rajin mengikuti setiap 
pelajaran yang dibagikan dalam buletin elektronik ini, maka selain teman seiman Anda 
bertambah, kerohanian Anda juga ikut bertumbuh. Jumlah anggota memang belum 
banyak, namun melihat keuntungan untuk lebih bertumbuh dalam Tuhan tak salah jika 
Anda mencoba bergabung dengan milis ini.  
==> < Alkitab_OnLine-subscribe(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> < Alkitab_OnLine(at)yahoogroups.com > [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/Alkitab_OnLine/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

e-Leadership  

Publikasi e-Leadership merupakan newsletter elektronik yang diterbitkan secara berkala 
sebulan sekali oleh Yayasan Lembaga SABDA melalui jaringan sistem I-KAN (Internet 
Komputer Alkitab Network). Publikasi e-Leadership diluncurkan guna mendukung dan 
memperlengkapi pelayanan Situs "Indonesian Christian Leadership Training, Network 
and Resources Center" dan untuk turut mendukung pelayanan 
pengembangan/pelatihan kepemimpinan Kristen di Indonesia. Melalui Publikasi e-
Leadership ini akan disebarkan berbagai tulisan bermutu dan alkitabiah (artikel, 
renungan, tips, dll.) dan informasi-informasi lain yang dapat digunakan untuk 
memperlengkapi para leader dan trainer, hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka 
yang terbeban untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepemimpinan 

http://groups.yahoo.com/group/Alkitab_OnLine/
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Kristen Indonesia.  
==> < subscribe-i-kan-leadership(at)xc.org > [Berlangganan]  
==> < staf-leadership(at)sabda.org > [Kontak]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership/ [Arsip]  

Lain-Lain 

Mari Ber-Pesta! 

http://www.pesta.org/  

Belajar teologia bukan lagi kebutuhan para rohaniawan saja. Kaum awam pun 
memerlukan pembelajaran-pembelajaran teologia untuk memperlengkapi diri melayani 
Tuhan dan memperkuat iman. Untuk belajar Alkitab di dunia internet, ada sebuah situs 
yang khusus melayani kaum awam di bidang pendidikan teologia. Silakan berkunjung 
ke Situs PESTA Online di http://www.pesta.org/.  

Sebagai situs yang menawarkan sistem distance learning dan distance education 
(pembelajaran dan pendidikan jarak jauh), PESTA Online menerapkan sistem 
pembelajaran untuk orang dewasa. Artinya, para peserta sendiri yang saling 
membagikan pengetahuan dan kebenaran- kebenaran yang selama ini telah 
didapat/dipelajari, baik secara kognitif maupun pengalaman. Walaupun tidak ada acara 
tatap muka namun para peserta, yang tergabung dalam "Kelas Virtual" (KV), dapat 
secara aktif saling berinteraksi dengan didampingi oleh bahan-bahan referensi dan 
seorang moderator yang berperan sebagai fasilitator (bukan guru dalam konsep 
pendidikan tradisional).  

Jika Anda mengunjungi halaman depan dari Situs PESTA ini, Anda akan langsung 
dapat melihat bahan-bahan teologia yang disediakan. Bahan- bahan tersebut 
dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu Teologi Sistematika, Teologi Biblika, 
Teologi Praktika, dan Teologi Historika. Seluruh bahan dari situs ini dapat diperoleh 
dengan tiga cara yaitu:  

• men-download sendiri (pdf, html, atau text),  
• membaca bahan secara online, atau  
• dikirim (attachment) melalui e-mail bagi peserta Kelas Virtual.  

Pada setiap bahan terdapat tiga bagian penting yaitu bahan pelajaran, pertanyaan, dan 
referensi.  

Syarat untuk dapat bergabung menjadi peserta kursus KV PESTA cukup mudah, yaitu 
dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah tersedia pada situs atau mendaftar 
lewat email ke <Staf-PESTA(at)sabda.org>. Setelah mendapatkan bahan pelajaran, 
peserta harus mempelajari bahan dan mengerjakan semua tugas (menjawab 
pertanyaan) yang diberikan. Tugas-tugas tersebut akan dinilai oleh Moderator dan 
hasilnya dapat dilihat oleh peserta di Situs PESTA di halaman Students' Corner. 

http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership/
http://www.pesta.org/
http://www.pesta.org/
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Dengan menyelesaikan tugas tersebut pendaftar secara resmi diterima menjadi peserta 
Kelas Virtual PESTA.  

Dalam Kelas Virtual tersebut, semua peserta yag sebelumnya telah mempelajari bahan 
dan mengerjakan tugas, dapat berdiskusi bersama dalam kelompok belajar yang 
tergabung dalam milis diskusi. Moderator yang mendampingi dan mengarahkan diskusi 
akan mengatur topik-topik diskusi yang diusulkan oleh para peserta. Diskusi akan 
berlangsung selama satu bulan dan diharapkan dalam waktu tersebut semua 
pertanyaan teologia yang menjadi pergumulan para peserta PESTA dapat didiskusikan 
bersama. Karena keaktifan peserta menjadi syarat utama dalam KV PESTA ini, maka 
peserta yang tidak aktif dalam waktu yang ditentukan maka peserta tidak akan diizinkan 
untuk melanjutkan keanggotaanya dan tidak lulus dari kelas. Bagi peserta yang lulus, 
sebuah sertifikat non-formal akan diberikan sebagai penghargaan akan jerih payah 
belajar mereka.  

Halaman Students' Corner pada Situs PESTA Online adalah halaman khusus yang 
berfungsi sebagai papan pengumuman untuk para peserta kursus PESTA. Selain 
peserta PESTA dapat memperoleh informasi tentang nilai atas tugas-tugas yang 
dikerjakan, peserta juga bisa melihat foto-foto para peserta lain yang tergabung dalam 
keluarga alumni PESTA.  

Penjelasan lengkap tentang PESTA dan bagaimana pelaksanaan kursus virtual ini bisa 
dilihat di:  
==> http://www.sabda.org/pesta/tentang.php [Tentang PESTA]  
==> http://www.sabda.org/pesta/petunjuk.php [Prosedur]  

Berikut ini beberapa kelebihan dari Situs PESTA Online:  

1. Memiliki bahan (modul) pelajaran yang lengkap dan terpadu. Situs PESTA 
Online memiliki link ke berbagai situs yang mendukung sistem pembelajarannya. 
Contohnya, link ke Sabda WEB untuk akses langsung ke Alkitab Online dan 
bahan-bahan biblika, link ke e-Learning untuk mendapatkan referensi dari bahan-
bahan teologi lainnya, dan link ke berbagai situs lain sejenis. Sistem yang 
terpadu ini memudahkan peserta kursus untuk mendapatkan informasi 
sebanyak-banyaknya tentang bagaimana belajar Alkitab secara online.  

2. Menawarkan kelas virtual PESTA terpadu yang tidak ditawarkan oleh situs lain, 
termasuk halaman menyediakan halaman untuk hasil laporan tentang peserta 
(Students' Corner).  

Kelebihan Kelas Virtual yang ditawarkan di Situs PESTA Online:  

1. Gratis 
Untuk menjadi peserta kursus, para pendaftar tidak dikenakan biaya apapun tapi 
mendapatkan pelayanan yang terbaik.  

2. Mudah 
Cara pelaksanaan kursus yang mudah dan tidak berbelit-belit. Untuk mengikuti 

http://www.sabda.org/pesta/tentang.php
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kursus para peserta hanya memerlukan koneksi internet, bahkan bisa dilakukan 
lewat warnet karena tidak memerlukan sistem perkuliahan tatap muka.  

3. Belajar Bersama 
Pada sesi diskusi, para peserta dapat belajar bersama dalam sebuah komunitas 
yang benar-benar rindu belajar firman Tuhan. Di sini para peserta kursus dapat 
memberikan opini, masukan, pendapat, dan juga pertanyaan yang akan 
dipecahkan bersama-sama.  

4. Moderator 
PESTA Online memiliki moderator khusus yang mendampingi diskusi, sehingga 
arah pembicaraan dan proses diskusi dapat berjalan secara teratur dan disiplin.  

5. Staf PESTA 
Kursus Virtual PESTA ditangani dengan serius oleh beberapa orang staf khusus, 
sehingga kursus ini benar-benar ditangani secara profesional.  

6. Memperdalam Iman 
Yang paling menggembirakan adalah, di tengah-tengah kesibukan yang begitu 
padat, para kaum awam masih dapat belajar firman Tuhan dan teologia untuk 
melengkapi hidup yang melayani, khususnya di market place di mana Tuhan 
tempatkan mereka, yang sering kali belum tersentuh oleh gereja.  

Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, silakan berkunjung ke Situs 
PESTA Online di alamat:  
==> http://www.pesta.org/  
==> http://www.sabda.org/pesta/ atau menulis surat ke:  
==> Staf PESTA < kusuma(at)in-christ.net >  

Jadwal Kelas Virtual PESTA 2006:  

Kelas Guru Sekolah Minggu (GSM)  
==> Mei/Juni 2006 Kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK)  
==> Agustus/September 2006  

Untuk mendaftar silakan mengisi Formulir Pendaftaran yang tersedia di bagian Kolom 
Stop Press di edisi ICW ini.  

Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus.  

(Ani)  

Stop Press 

PEMBUKAAN KELAS GURU SEKOLAH MINGGU (GSM) PESTA 

Kabar gembira bagi Anda yang terlibat dalam pelayanan di sekolah Minggu (SM)! 
PESTA <http://www.pesta.org/> akan membuka Kursus Kelas Online bagi para guru SM 
yang ingin membekali diri agar dapat melayani anak-anak dengan lebih mantap. Kursus 
ini merupakan kursus- kursus dasar untuk mempelajari visi, misi, dan hal-hal penting 

http://www.pesta.org/
http://www.sabda.org/pesta/
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yang harus dipahami oleh seorang guru SM. Pendaftaran untuk mengikuti Kursus Kelas 
Guru Sekolah Minggu (GSM) ini telah dimulai. Bagi yang tertarik, segeralah mendaftar.  

Sebarkan informasi ini kepada teman-teman Anda yang melayani di sekolah Minggu. 
Untuk mulai mendaftar, silakan kirim surat atau isi formulir di bawah ini dan kirimkan ke:  
==> Staf PESTA < kusuma(at)in-christ.net >  

______________________potong di sini____________________________ 
 
           FORMULIR PENDAFTARAN KELAS VIRTUAL PESTA 
 
Isilah data pribadi berikut ini dengan lengkap: 
 
Nama                    : 
E-mail                  : 
Alamat lengkap          : 
Kota                    : 
Provinsi                : 
Negara                  : 
Kode pos                : 
Tempat, tanggal lahir   : 
Status menikah          : 
Pekerjaan               : 
Pendidikan akhir        : 
Talenta/keterampilan    : 
Keanggotaan gereja      : 
Jabatan pelayanan       : 
Komputer yang dipakai   : [ ] rumah atau [ ] kantor 
 
Kelas yang dipilih: 
[ ] Kelas Guru Sekolah Minggu (GSM)      <br>==> Mei/Juni 2006 
[ ] Kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) <br>==> Agustus/September 2006 
 
potong di sini___________________Kirim ke: < kusuma(at)in-christ.net > 
                              atau  ke: < staf-pesta(at)sabda.org > 

Surat Anda 

 
>Dari: guntur <guntursm(at)>  
>Shalom,  
>Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas semua informasi yang  
>saya dapat dari publikasi ICW. Semoga pelayanan ICW semakin maju.  
>GBU, guntur  

Redaksi: 
Kami bersyukur kalau informasi yang kami sajikan cukup berguna untuk Anda. Jangan 
lupa untuk membagikan berkat yang Anda terima melalui ICW kepada teman-teman 
Anda yang lain. Tuhan memberkati.  
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Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1069 dan 1070  

ICW Edisi 1069 akan membahas mengenai Sekolah/Pendidikan. Bagi Anda yang 
mengetahui atau mengelola situs sekolah-sekolah Kristen baik dari dalam maupun luar 
negeri, silakan mengirim reviewnya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1070 akan membahas mengenai Konseling. Bagi Anda yang 
mengetahui atau mengelola situs yang membahas seputar konseling, baik dari dalam 
maupun luar negeri, silakan mengirim info maupun reviewnya ke Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  

  



ICW 2006 
 

100 
 

ICW 1069/Mei/2006: STT  
Salam Kasih  

Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Namun, ada sebagian orang yang 
mengkhususkan dirinya untuk diperlengkapi secara formal dengan ilmu teologia melalui 
Sekolah Tinggi Teologia (STT) dengan tujuan untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada 
pekerjaan Tuhan. Tentu saja keputusan untuk mengabdikan diri purna waktu ini muncul 
karena panggilan yang jelas dari Tuhan. Pendidikan teologia sangat diperlukan bagi 
hamba-hamba Tuhan karena melalui merekalah pengajaran-pengajaran tentang firman 
Tuhan terucap, kebenaran firman Tuhan dikhotbahkan dan Injil diberitakan.  

Mengingat pentingnya pendidikan teologi, kali ini ICW mengetengahkan sejumlah 
ulasan situs sekolah teologia. Silakan berkunjung sekaligus berdoa bagi kemajuan 
pelayanan STT-STT tersebut. Sajian info "Web Terbaik" di kolom Intermezzo dapat 
Anda simak untuk mengetahui dengan lebih jelas bagaimana menilai kualitas situs yang 
baik. Untuk melengkapi sajian edisi kali ini, kami juga menyajikan ulasan tentang 
bagaimana kaitan sekolah teologia dengan gerakan penginjilan. Selamat menyimak!  

Staf ICW, Ani  
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Jelajah Situs 

• STT Gamaliel  

Situs milik salah satu sekolah tinggi teologia di Surakarta ini merupakan situs 
sederhana yang menyediakan informasi tentang tujuan pendidikan, dasar pemikiran, 
dan program pendidikan dari STT Gamaliel. Adapun program pendidikan yang 
ditawarkan antara lain Magister Teologi (M.Th.) dan Jurusan Misiologi. Informasi lain 
yang ditawarkan ialah sarana pendidikan, kurikulum, dosen pengajar, informasi 
pendaftaran, termasuk pendaftaran online. Semua informasi tersebut bisa langsung 
diakses dari halaman utamanya. Situs ini sebenarnya lebih menyerupai brosur online 
mengingat informasi yang disajikan sangatlah ringkas.  
==> http://www.sttg.org/  

• STTJ  

Situs Sekolah Tinggi Teologia Jakarta (STTJ) menampilkan informasi yang sangat 
lengkap tentang sekolah teologia pertama yang ada di Indonesia ini. Melalui situs ini, 
Anda dapat melihat ulasan sejarah sekolah yang berdiri pada 1934 dan dulunya 
bernama Hoogere Theologische School (HTS). Semula sekolah ini berada di Bogor, 
namun pada 1954 pindah ke Jakarta dan berganti nama menjadi Sekolah Tinggi 
Teologia Jakarta (STTJ). Anda juga dapat memperoleh sejumlah informasi lain seperti 
visi STTJ yang lebih menekankan pada tugas orang percaya di tengah-tengah 
masyarakat, sehingga sejumlah pengajaran yang disampaikan lebih banyak mengarah 
kepada pluralisme. Selain itu, tersedia juga informasi mengenai program-program yang 
ditawarkan sekolah yang juga dilengkapi dengan perpustakaan yang sudah mengoleksi 
lebih dari enam ribu buku dan 150 judul majalah/jurnal ini. Situs ini juga menampilkan 
kalender akademik yang sudah tersusun dengan rapi. Untuk lebih jelasnya silakan 
berkunjung ke situs STTJ di:  
==> http://www.sttjakarta.ac.id/  

• STTIP  

Sekolah Tinggi Teologi Injili Philadelphia (STTIP) merupakan sekolah tinggi teologi 
yang berlokasi di Tangerang, Banten. Situs milik sekolah yang banyak berafiliasi 
dengan sekolah-sekolah teologi di Amerika Serikat ini menyajikan berbagai informasi 
umum seperti jurusan studi yang ditawarkan, biaya pendidikan, syarat pendaftaran, 
daftar pengajar, dsb. Walau tidak begitu banyak menyajikan isi, secara umum situs ini 
juga menampilkan banyak link ke situs mancanegara. Hal itu bisa dilihat antara lain di 
Menu Library dan di bagian Home yang menyajikan dua pilihan versi bahasa, yaitu 
bahasa Inggris dan Indonesia. Nah, bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang 
STTIP atau ingin melihat sekolah-sekolah teologi asing yang menjadi mitra mereka, 
segera saja kunjungi:  
==> http://www.sttip.com  

• STT Satyabhakti  

http://www.sttg.org/
http://www.sttjakarta.ac.id/
http://www.sttip.com/
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Dalam situsnya, STT Satyabhakti yang berlokasi di Malang Jawa Timur ini 
menampilkan informasi penting tentang kegiatan belajar di sekolah ini. Informasi-
informasi seperti program studi, program pasca sarjana, program pendidikan jarak jauh, 
sampai info seputar mahasiswa, alumni, perpustakaan, daftar dosen pengajar, dsb. 
dapat dilihat secara lengkap. Menariknya, tidak sekadar memiliki visi untuk 
memperlengkapi para pelayan Tuhan saja, STT ini juga menyadari bahwa keterbatasan 
waktu dan ruang bukanlah penghalang untuk mendapat pendidikan sehingga mereka 
pun mewujudkan program pendidikan teologia jarak jauh. Info lengkapnya, dapat diklik 
di:  
==> http://www.sttsati.org/  

Jelajah Situs Manca 

• Calvin Theological Seminary  

Calvin Teological Seminary (CTS) merupakan salah satu sekolah teologia yang cukup 
terkenal. Dari situs ini Anda bisa langsung membaca profil CTS yang disampaikan oleh 
presidennya, Cornelius Plantinga Jr., juga tentang bagaimana sekolah ini mendidik 
muridnya, apa saja yang diajarkan dan apa tujuan dari sekolah ini. Menurutnya, CTS 
banyak memiliki persamaan dengan sekolah-sekolah seminari mitra mereka dari gereja 
Presbyterian dan Reformed, misalnya adanya tradisi pengakuan dosa yg kuat, dan lebih 
dari itu, kecintaan pada Alkitab dan segala isinya. Dengan slogan "a community of faith, 
a center of learning, a life of ministry", tentunya sekolah ini ingin menjadi yang terbaik 
dengan menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang berkualitas imannya. Program-
program yang disediakan antara lain Master of Divinity (M.Div.), Master of Arts in 
Educational Ministry (MA.EM), Master of Arts in Missions (MA.M), dan sebagainya. 
Silakan berkunjung untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari sekolah ini di:  
==> http://www.calvinseminary.edu/  

• Logos Bible Institute  

Logos Bible Instititue (LBI) yang berpusat di Houston, Texas adalah sekolah teologia 
yang bertujuan mempersiapkan calon pelayan Tuhan dan memperkuat dasar iman 
Kristen dengan doktrin dan kebenaran firman Tuhan. Lewat pendidikan, diharapkan 
anak-anak Tuhan tersebut nantinya juga dapat memperlengkapi orang lain dengan 
doktrin dan pengajaran yang sama. Fokus dari pelayanan LBI adalah mempersiapkan 
individu secara akademis dan spiritual. Untuk menyelesaikan pendidikan di LBI, 
mahasiswa harus menempuh 100 SKS dalam waktu dua semester atau satu tahun. 
Mata kuliah dasar seperti Bibliologi, Hermeneutik, dll. diberikan sebagai bekal bagi 
mahasiswa untuk masuk dalam ladang pelayanan. Bagi anak-anak Tuhan yang tidak 
mengutamakan gelar, tetapi yang benar-benar ingin diperlengkapi dan langsung terjun 
ke pelayanan, institut Alkitab ini adalah pilihan yang sangat tepat.  
==> http://www.logosbibleinstitute.net/  

• Moody Bible Institute  

http://www.sttsati.org/
http://www.calvinseminary.edu/
http://www.logosbibleinstitute.net/
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Moody Bible Institute (MBI) adalah sebuah sekolah Alkitab yang berlokasi di Chicago, 
Illinois, Amerika Serikat. Sekolah ini memiliki visi mencetak pelayan-pelayan Tuhan 
yang mampu mendidik, meningkatkan moral, dan mengabarkan Injil. Oleh karenanya, 
selain proses pendidikan secara tatap muka, MBI juga menyelenggarakan pendidikan 
jarak jauh lewat media internet. Dari situs ini, juga bisa didapatkan info-info tentang 
kegiatan lain yang diadakan kampus seperti konser dan olahraga. Dari link-link yang 
tersedia, ditampilkan juga berita dan informasi seputar pelayanan-pelayanan MBI lain 
seperti penerbitan serta penyiaran (broadcasting) lewat media TV dan radio mereka.  
==> http://www.moody.edu/  

• Westminster Theological Seminary  

Sebagaimana ditulis di halaman Our Faculty, Westminster Theological Seminary 
merupakan sekolah teologia yang bercorak Reformed Injili. Dari situs mereka, kita dapat 
memilih informasi secara spesifik berdasarkan lokasi mengingat universitas ini memiliki 
2 kampus yang berlokasi di Texas dan Philadelphia serta mengadakan program 
pengajaran di tiga kota lainnya (New York, London, dan Seoul). Sedangkan info-info 
menarik lain seperti About Westminster, Academic Affairs, Faculties, Student Life, 
Alumni, Library, Books and Media, Giving, Mentored Ministry, dsb. juga telah dibagi 
dengan sistem navigasi yang spesifik sehingga memudahkan pengunjung untuk 
mendapatkan info yang diinginkan. Jika tertarik untuk mengikuti perkembangan 
seminari ini, Anda juga dapat berlangganan Westminster eNews cukup dengan 
mendaftar di kolom yang sudah disediakan.  
==> http://www.wts.edu/  

• Fuller Theological Seminary  

Selamat datang di Sekolah Theologia Fuller - sekolah pusat iman dan belajar 
(pembelajaran) yang injili di mana orang bisa belajar firman Tuhan dan mengikuti 
panggilan Tuhan dalam hidupnya. Melalui tiga fakultasnya, Teologia, Psikologi, dan 
Studi Antar Budaya, Fuller menawarkan kursus dengan 13 gelar yang berbeda. Untuk 
melihat lebih dekat dan mengenal sekolah ini, Anda bisa lihat di menu "About" dengan 
Submenu Misi, Fasilitas Sekolah, Perpustakaan, dan hal-hal lain tentang sekolah ini. 
Untuk melihat program dan gelar yang disediakan, silakan klik Menu Academic Program 
di sebelah kiri halaman. "Di Fuller, Anda akan menemukan suatu fokus yang tak akan 
berubah di dunia yang selalu berubah."  
==> http://www.fuller.edu/  

Get the Fresh 

Generasi Tanpa Tembok 
http://www.tanpatembok.org/ 

Mau tahu bagaimana orang-orang yang berkecimpung dalam dunia milis menuliskan 
ide ataupun uneg-uneg mereka? Situs Generasi Tanpa Tembok adalah tempatnya. 
Anda bisa membaca tulisan-tulisan menarik dan kreatif yang bisa memberikan inspirasi. 

http://www.moody.edu/
http://www.wts.edu/
http://www.fuller.edu/
http://www.tanpatembok.org/
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Kategori tulisan yang bisa Anda pilih, misalnya artikel, berita, puisi, dan beberapa 
lainnya. Seperti namanya, situs ini menampilkan slogan di bagian headernya, 
"Komunitas yang Menembus Batas". Silakan bergabung dan menjadi anggota untuk 
bisa berposting ria di situs ini. Coba juga beberapa link yang tersedia di situs ini, 
termasuk bergabung ke milis komunitas pembuat situs ini. Situs ini sendiri masih dalam 
tahap pengembangan sehingga fitur dan fasilitas yang ada masih akan terus dilengkapi.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Forum Biblika  

Milis ini bersifat interdenominasi. Jumlah anggotanya cukup signifikan dan aktivitas 
postingnya juga cukup ramai. Sebagaimana nama yang telah dipilih, melalui forum ini 
kita mempelajari kebenaran Alkitab, firman Allah yang tidak terbatas itu secara 
bersama-sama. Kiranya di dalam kasih dan anugerah-Nya yang ajaib kita semua dapat 
bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Nya. Dengan demikian, kita semua hidup 
semakin memperkenankan Dia, menjadi berkat bagi sesama dan mengembalikan 
kemuliaan bagi nama-Nya saja. Selamat bergabung!  
==> < forumbiblika-subscribe(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> < forumbiblika(at)yahoogroups.com > [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/forumbiblika/ [Arsip]  

Milis Publikasi 

Berita PESTA  

Publikasi Berita PESTA adalah newsletter/buletin elektronik yang diterbitkan secara 
berkala sebulan sekali oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) melalui jaringan sistem 
I-KAN (Internet - Komputer Alkitab Network). Tujuan penerbitannya adalah untuk 
memberikan informasi lebih lanjut tentang perkembangan pelayanan PESTA Online, 
sekaligus menggalang hubungan yang lebih erat dengan para peserta yang pernah 
mengikuti Kursus PESTA. Selain itu, buletin ini juga menyertakan bahan renungan 
maupun artikel yang dapat mendorong peserta PESTA untuk lebih sungguh-sungguh 
mempelajari firman Tuhan dan hidup seturut kehendak-Nya. Bagi Anda yang sudah 
pernah mengikuti Kursus PESTA atau telah mendaftarkan diri sebagai peserta PESTA 
(mengisi Formulir Pendaftaran), secara otomatis Anda telah terdaftar sebagai anggota 
Berita PESTA.  
==> < daftar-berita-pesta(at)sabda.org > [Bergabung]  
==> < berhenti-berita-pesta(at)sabda.org > [Berhenti]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/berita_pesta/ [Arsip]  

http://groups.yahoo.com/group/forumbiblika/
http://www.sabda.org/publikasi/berita_pesta/
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Artikel: Web Terbaik 

• Dunia Internet  

http://www.webterbaik.com 

Dunia web semakin ramai dengan milyaran halaman di dalamnya. Anda yang sudah 
berkunjung ke berbagai web yang berbeda seringkali menemukan hal-hal seperti:  

• situs yang Anda kunjungi sangat lambat aksesnya,  
• ada juga halaman-halaman kosong (error page) ataupun broken link, dan  
• isinya tidak pernah diunggah (upload).  

Ada banyak situs yang didesain sangat bagus, tetapi dalam pengaksesan sangat 
lambat. Ada juga situs mudah dan cepat dalam pengaksesan, namun isinya tidak 
menarik karena desain yang sangat sederhana dan kurang bagus. Memang semua 
bergantung dari pihak pembuat, apakah ingin berfokus pada isi atau pada desain. Lalu 
bagaimana menilai situs untuk disebut baik? Yang desainnya bagus tapi aksesnya 
lambat, ataukah yang desainnya sederhana, namun akses cepat?  

Bagaimana pula kondisi situs yang Anda miliki atau kelola? Berikut kami informasikan 
kriteria situs yang baik, yang kami ambil dari www.webterbaik.com. Ada dua kriteria 
pengujian kualitas suatu situs.  

1. Kriteria Umum  
2. website adalah hasil karya anak negeri  
3. website memiliki versi bahasa Indonesia  
4. tidak berisi hal-hal yang bertentangan dengan hukum/undang- undang  
5. mendaftarkan diri secara online dengan mengisi formulir pendaftaran yang ada di 

situs ini  
6. Kriteria khusus  
7. memakai Doctype dengan benar  
8. memakai Character Set  
9. (X)HTML Valid  
10. CSS Valid  
11. JavaScript valid  
12. berbasis aplikasi web buatan sendiri  
13. informasi up to date  
14. dapat diakses tanpa dukungan gambar (dinonaktifkan)  
15. dapat diprint dengan benar  
16. tidak ada broken link  
17. waktu loading singkat  
18. teks menggunakan ukuran relatif  
19. desain tidak rusak ketika huruf dibesarkan  
20. informasi kritis dipisahkan dengan warna tersendiri  
21. pilihan warna sinkron  

http://www.webterbaik.com/
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22. navigasi konsisten  
23. navigasi mudah dipelajari  
24. link digaris bawahi  
25. bahasa konsisten dan mudah dicerna  
26. halaman kontak mudah ditemukan  
27. ada fasilitas search untuk situs padat isi  
28. ada link ke halaman utama disetiap halaman  
29. link yang sudah pernah dikunjungi dibedakan dengan warna unik  
30. website bisa diakses tanpa www  
31. memiliki favicon  
32. URL user friendly  
33. memiliki 404 error page yang informatif  

Jika situs yang Anda punyai atau kelola memiliki 50 % kriteria khusus diatas, Anda bisa 
mendaftarkan situs Anda untuk dinilai kualitasnya. Jika situs Anda lulus sebagai situs 
terbaik, Anda akan mendapatkan hak untuk menempelkan banner web terbaik 
Indonesia di situs Anda. Pengelola situs berharap hal ini dapat meningkatkan apresiasi 
dan penghargaan terhadap situs buatan dalam negeri. Sebelum Anda mendaftarkan 
situs Anda, coba cek dulu situs Anda dengan tiga tool yang disediakan pada menu 
validator.  

1. cek kevalidan kode html  
2. cek kevalidan kode css  
3. cek broken link  

Untuk lebih jelasnya, silakan berkunjung ke: http://www.webterbaik.com/  

Selamat mencoba!  

(Ari)  

Lain-Lain 

Sekolah Teologi Dan Gerakan Penginjilan 

Gerakan penginjilan sebenarnya sudah dimulai sejak Tuhan memilih dan memanggil 
Abraham (Kej. 12). Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa segala bangsa di atas 
bumi akan mendapat berkat melalui Abraham, berkat yang dimaksud adalah berkat 
keselamatan yang disampaikan melalui Injil. Dalam PB, Tuhan Yesus sendiri dengan 
jelas memberikan amanat penginjilan kepada gereja-Nya.  

Menanggapi Amanat Agung Yesus Kristus tersebut, muncullah banyak lembaga misi 
yang tersebar di seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Tetapi kadang kala, mereka 
kurang menekankan pengajaran teologis yang sebenarnya merupakan fondasi dalam 
memberitakan kebenaran Injil. Banyak organisasi tersebut yang menyelenggarakan 
pelatihan-pelatihan, konferensi, konsultasi, ataupun seminar singkat sebagai bekal bagi 

http://www.webterbaik.com/
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para calon penginjil, tetapi mengabaikan pendidikan teologi. Padahal, sejarah 
mengatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan gerakan penginjilan berhubungan erat 
dengan pendidikan teologi.  

Apakah hubungan antara pendidikan teologi dan penginjilan? Pendidikan teologi yang 
bagaimanakah yang dapat mendukung perkembangan penginjilan? Untuk 
menjawabnya kita perlu memerhatikan tiga hal.  

1. Penginjilan adalah cara penting dan efektif dalam menggenapkan amanat gereja, 
tetapi penginjilan itu sendiri bukanlah amanat gereja.  

Perlu dipahami bahwa pelayanan sosial, membela hak asasi manusia, 
penginjilan, dan sebagainya bukan amanat gereja, melainkan hanyalah cara. 
Bukan tujuan akhir melainkan proses untuk mencapai tujuan. Amanat gereja 
yang sebenarnya terdapat dalam Matius 29:18-20, Yesus berkata, "... pergilah, 
jadikanlah semua bangsa murid-Ku ...."  

Hal yang patut disayangkan adalah banyaknya orang Kristen yang memiliki 
semangat penginjilan, tetapi tidak mempunyai konsep yang benar tentang teologi 
misi sehingga mereka menjadikan cara sebagai amanat dan proses sebagai 
tujuan. Mereka tidak dapat membedakan antara "penginjilan" dan "menjadikan 
semua bangsa murid Tuhan", sehingga mereka beranggapan jika sudah 
memberitakan Injil berarti telah menyelesaikan tugas, dengan kata lain, jika 
sudah memberitakan Injil berarti amanat gereja sudah digenapi. Oleh sebab itu, 
yang mereka perhatikan adalah cara yang digunakan dan bukan reaksi dari 
pendengarnya. Tidak terlalu penting bagi mereka apakah pendengarnya 
menerima atau menolak, percaya atau tidak. Tidak heran jika banyak penginjilan 
yang muncul, tetapi tidak lama kemudian lenyap.  

Gereja seharusnya sadar bahwa penginjilan bukanlah amanat dan juga bukan 
tujuan akhir. Penginjilan hanya merupakan cara dan proses. Hugh Thomas Kerr 
mengatakan, "Kita diutus bukan untuk memberitakan sosiologi, melainkan 
keselamatan; bukan untuk perbaikan, melainkan penebusan; bukan demi 
kebudayaan baru, melainkan pertobatan; bukan demi sistem sosial yang baru, 
melainkan kelahiran baru ...." Oleh sebab itu, dalam penginjilan kita harus 
berusaha membawa orang lain menjadi murid Tuhan; jangan merasa puas 
dengan hanya memberitakan Injil. Kita harus belajar seperti Paulus yang tidak 
saja memberitakan Injil, tetapi juga membawa orang lain percaya kepada Yesus 
Kristus dan menggabungkan diri dalam gereja serta mendirikan gereja baru.  

Untuk menggenapkan Amanat Agung Tuhan Yesus, gereja tidak saja harus 
memakai cara-cara yang baik dan efektif; gereja tidak saja harus bekerja sama 
dengan gereja lain dan mendapatkan dukungan doa dari saudara seiman. Gereja 
perlu mendapatkan tenaga yang baik yang mempunyai konsep teologi misi yang 
benar karena Tuhan bekerja melalui manusia, seperti dikatakan E.M. Bounds, 
"Gereja mencari metode yang baik, Allah mencari tenaga (manusia) yang baik." 

http://alkitab.mobi/?Matius+29%3A18-20
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Mendidik dan mempersiapkan tenaga yang baik, yang mempunyai beban 
penginjilan seharusnya menjadi tugas sekolah teologi.  

2. Pendidikan teologi adalah langkah awal dalam menggerakkan penginjilan.  

Paulus berkata, "Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan 
diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka 
tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika 
mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar 
tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya? Dan bagaimana mereka 
dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus?" (Rm. 10:13-15). Paulus 
mengatakan hal ini beranjak dari pengalaman pribadinya dan kemungkinan 
besar juga dari teladan Tuhan Yesus.  

Tuhan Yesus hidup di dunia ini selama kira-kira 33,5 tahun saja, tetapi Dia 
mendidik sekelompok orang (penginjil) untuk meneruskan pekerjaan yang belum 
selesai, yaitu memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Boleh dikatakan 
Tuhan Yesus sangat mementingkan pendidikan teologi dan Ia mempersiapkan 
tenaga yang baik yang mempunyai visi dan dasar teologi yang kuat dan benar 
untuk melakukan penginjilan. Hari ini, jika gereja ingin mengembangkan 
pekerjaannya, khususnya dalam penginjilan, maka langkah penting yang harus 
ditempuh ialah mendidik dan mempersiapkan tenaga yang baik dan cocok untuk 
menjalankan misi gereja.  

Sebenarnya, institusi pendidikan teologi dapat mempersiapkan tenaga yang 
cocok bagi penginjilan serta memperlengkapi mereka dengan konsep misi dan 
dasar teologi yang benar. Tetapi tidak sedikit institusi teologi hanya 
menghasilkan tenaga yang dapat menggembalakan gereja yang sudah ada, 
tetapi tidak mampu melakukan penginjilan dan memulai suatu gereja yang sama 
sekali baru. Meskipun pendidikan teologi dalam penginjilan dan perkembangan 
gereja mempunyai peran yang sangat penting, tetapi banyak gereja atau 
lembaga gerejawi sama sekali tidak memerhatikan perkembangan pendidikan 
teologi. Jika gereja mengharapkan Injil dapat disebarluaskan dan gereja dapat 
bertumbuh dengan baik, gereja harus memerhatikan serta mendukung institusi 
pendidikan teologi.  

3. Tujuan pendidikan teologi akan memengaruhi perkembangan pekerjaan 
penginjilan.  

Sejarah mencatat bahwa pada abad pertengahan orang Kristen kehilangan 
semangat misi. Hal ini bukan disebabkan karena tidak adanya pendidikan 
teologi, tetapi pada saat itu tidak ada pendidikan teologi yang cocok dengan 
kebutuhan zaman dan yang setia pada amanat Tuhan Yesus. Malah pada tahun 
1500-1750, gereja Protestan (setelah reformasi) tidak mengadakan gerakan 
penginjilan yang cukup besar, tetapi mereka hanya disibukkan oleh usaha-usaha 
untuk memperkuat diri dan tidak ada waktu serta keinginan untuk berekspansi ke 
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luar. Alasan yang utama adalah sebagian dari reformator tidak mempunyai 
konsep yang benar mengenai misi. Ada yang menganggap pekerjaan penginjilan 
bukan tugas gereja dan ada juga yang menganggap pekerjaan penginjilan ke 
seluruh dunia sudah digenapi pada zaman rasul sehingga gereja tidak perlu lagi 
memikirkan hal tersebut. Pandangan ini dipengaruhi oleh pengajaran abad 
pertengahan. Namun, keadaan yang menyedihkan ini mulai berubah pada akhir 
abad ke-17, khususnya pada abad ke-19 seiring dengan timbulnya gerakan misi 
modern yang memberikan angin segar bagi gerakan penginjilan dan ini tidak 
dapat dipisahkan dari peran sekolah teologi.  

Pada masa sekarang, jika institusi pendidikan teologi ingin mempunyai peran 
dalam gerakan penginjilan dunia dan perkembangan gereja Tuhan, maka 
institusi teologi perlu meninjau kembali tujuan dan kurikulumnya. Apakah 
pengajaran yang diberikan selama ini dapat melengkapi hamba Tuhan dalam 
melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus?  

Penutup  

Jika kita mengharapkan penginjilan dapat dilaksanakan dengan baik dan gereja Tuhan 
dapat bertumbuh subur, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya apakah ada 
sekolah teologi. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, pendidikan teologi yang 
bagaimana yang diberikan oleh sekolah teologi. Karena itu, bagi mereka yang berkiprah 
dalam pendidikan teologi seharusnya bertanya: apakah tugas utama dari sekolah 
teologi? Apakah sekolah teologi hanya berupaya membentuk kehidupan spiritual 
seseorang? Sudah cukupkah jika sekolah teologi hanya sekadar memberikan informasi 
perkembangan teologi terkini? Apakah sekolah teologi hanya ingin membangun teologi 
sendiri? Apakah hanya sekadar hendak mencetak teolog-teolog zaman ini atau 
memperlengkapi hamba Tuhan dan gereja untuk menunaikan amanat yang Tuhan 
berikan? Hanya pendidikan teologi yang berpusat pada Amanat Agung Tuhan Yesuslah 
yang dapat berjalan seiring dengan pekerjaan penginjilan dunia.  

Sumber diedit dari:  

Judul Majalah : VERITAS, Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2002)  
Halaman  : 217 - 223  
Alamat url  : http://www.sabda.org/misi/artikel_isi.php?id=144  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1070 dan 1071  

ICW Edisi 1070 akan membahas mengenai Konseling. Anda yang mengetahui sumber-
sumber informasi dari dunia internet berupa situs yang melayani atau menyediakan 
fasilitas untuk konseling, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim 
reviewnya ke Redaksi ICW.  

http://www.sabda.org/misi/artikel_isi.php?id=144
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Sedangkan ICW Edisi 1071 akan membahas mengenai Pria dan Wanita. Bagi Anda 
yang mengetahui, menjadi anggota, atau mengelola situs yang membahas tentang pria 
dan wanita baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim info maupun 
reviewnya ke Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  
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ICW 1070/Juni/2006: Konseling  
Salam Kasih  

Gempa yang melanda wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah 27 Mei 2006 lalu telah 
membuat banyak mata terpana dan hati terhenyak. Goncangan keras yang berlangsung 
kurang dari satu menit itu telah meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Yogyakarta 
dan merenggut ribuan nyawa. Mereka yang selamat kini berlindung di barak-barak 
darurat karena sebagian besar rumah telah rata dengan tanah. Selain kerugian dan 
kerusakan secara fisik, peristiwa ini juga mengakibatkan trauma dan tekanan batin yang 
berat bagi para korban. Hati mereka menangis dan menjerit mencari kekuatan untuk 
melanjutkan hidup mereka. Tidak pelak lagi, dibutuhkan orang-orang yang bisa 
membantu mereka menghadapi tekanan fisik dan mental yang dialami.  

Bila Anda terpanggil untuk turut menolong mereka, Anda perlu mempersiapkan diri 
untuk dapat menjadi tempat "curhat" bagi beragam problema yang dihadapi. Untuk itu 
Anda perlu memperlengkapi diri dengan pengetahuan tentang konseling. Dalam edisi 
ini, ICW secara khusus mengulas situs-situs konseling yang akan memperkaya 
wawasan Anda tentang pelayanan konseling baik untuk pribadi ataupun keluarga. 
Sajian ini dilengkapi Ulasan tentang bagaimana menjadi seorang konselor yang 
mengasihi Tuhan dan sesama. Kiranya sajian kami ini bisa membekali Anda yang saat 
ini terketuk hatinya untuk membantu pemulihan para korban bencana di wilayah 
Yogyakarta dan sekitarnya.  

Staf Redaksi ICW, 
Endah  
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Jelajah Situs 

• C3I (Christian Counseling Center Indonesia)  

Kelengkapan bahan merupakan salah satu ciri yang menonjol dari Situs Christian 
Counseling Center Indonesia (C3I) ini. Bahan-bahan tersebut dibagi ke dalam 12 tema 
besar yang sangat relevan dengan masalah-masalah yang banyak menjadi pergumulan 
konseli maupun konselor Kristen sekarang ini. Ketersediaan bahan-bahan konseling 
dalam bentuk Artikel, Bimbingan Alkitab, dan juga Buku Online di situs ini tentunya akan 
sangat membantu Anda yang tertarik dan berkecimpung di bidang pelayanan konseling. 
C3I tidak hanya menyajikan bahan-bahan konseling, namun menyediakan pula fasilitas 
konseling online, daftar alamat konseling, formulir untuk mengirim tulisan tentang 
konseling, dan link ke situs-situs konseling lainnya. Selain itu, Anda juga bisa 
berlangganan milis publikasi dwi mingguan e-Konsel yang akan mengirimkan bahan-
bahan bermutu seputar konseling ke mailbox Anda.  
==> http://www.sabda.org/c3i/  

• TELAGA (TEgur Sapa GembaLA KeluarGA)  

Situs TELAGA yang merupakan akronim dari TEgur Sapa GembaLA KeluarGA adalah 
sebuah situs yang menampilkan versi tulisan dari bahan-bahan konseling yang 
sebelumnya dapat Anda nikmati lewat siaran radio TELAGA. Selain menyajikan 
transkrip dari siaran yang diasuh oleh Pdt. Paul Gunadi, melalui situs ini, kita juga dapat 
mendengarkan, bahkan mengunduhnya (download) dalam format MP3, WMA, dan Real 
Audio, atau memesan versi kaset/CD-nya. Situs TELAGA dimiliki oleh Lembaga Bina 
Keluarga Kristen (LBKK) yang juga melayani konseling melalui email. Ada 13 kategori 
utama yang berkisar pada tema-tema seputar keluarga dan masalah kejiwaan secara 
umum dalam situs yang juga merupakan mitra dari Yayasan Lembaga SABDA ini. 
Diharapkan sajian situs ini bisa memberi jawaban atas beragam pergumulan tentang 
pribadi dan keluarga. Segera kunjungi situs ini di:  
==> http://www.telaga.org/  

• GL Ministry  

"Menjangkau, Menjamah, Melengkapi" merupakan motto dari Situs GL Ministry. Situs ini 
menyediakan bahan-bahan seperti doa dan kesaksian, juga artikel-artikel tentang 
konseling maupun artikel lain. Selain itu, tersedia tulisan tentang topik-topik kekristenan 
yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Sebagai sebuah situs konseling Kristen, 
situs ini menyediakan Formulir Konseling yang bisa Anda manfaatkan untuk menuliskan 
apa yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan. Mereka akan menjawabnya melalui 
email Anda.  
==> http://www.glministry.com/  

• Jawaban  

http://www.sabda.org/c3i/
http://www.telaga.org/
http://www.glministry.com/
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Dari segi isi dan tampilan, situs ini benar-benar menarik. Selain menyediakan bahan-
bahan seperti berita, masalah keluarga, hiburan, inspirasi, gaya hidup, pola hidup sehat, 
dan sejumlah lainnya, Jawaban.com juga menyediakan tips-tips untuk mengembangkan 
kepribadian, termasuk artikel yang berhubungan dengan masalah karakter. Apakah 
Anda sedang memiliki masalah dan ingin mendapat bantuan konsultasi lewat internet? 
Tersedia formulir untuk konsultasi yang bisa Anda isi. Setelah mengisi data secara 
singkat, Anda bisa menuliskan permasalahan yang dialami dan mereka pun akan 
menjawabnya untuk Anda.  
==> http://www.jawaban.com/  

• LK3 (Layanan Konseling Keluarga dan Karir)  

Sesuai dengan visinya untuk membangun individu dan keluarga yang cinta Tuhan, 
saling memedulikan, dan menjadi berkat, LK3 benar-benar menjadi berkat bagi banyak 
orang. Hal ini terbukti dengan berbagai tanggapan dan kesaksian yang ditampilkan di 
situs yang sudah mulai melayani sejak tahun 2002 ini. Di halaman muka Anda bisa 
membaca pengantar bertajuk "Refleksi dan Motivasi" untuk mendorong Anda 
melakukan pembelajaran konseling dan parenting. Di Situs LK3, kumpulan artikel bisa 
Anda temui di menu Artikel yang terbagi dalam beberapa kategori seperti Kesaksian, 
Tulisan Pribadi, Makalah, termasuk arsip untuk Newsletter. Sesuai dengan slogan yang 
tertulis di header situs, "Membangun Komunitas Peduli Konseling dan Parenting", Anda 
bisa bergabung menjadi anggota situs ini untuk bisa mengikuti forum atau 
komunitasnya. Silakan bertanya jawab dengan anggota lain atau sekadar mencari 
kenalan untuk saling berbagi. Simak info kegiatan LK3 dan informasi seputar konseling 
dan parenting lebih lengkapnya di:  
==> http://www.lk3web.info/  

Jelajah Situs Manca 

• Agape Christian Counseling  

Agape Christian Counseling menyediakan pelayanan konseling Kristen online yang 
dapat membantu mereka yang membutuhkan bantuan konselor, namun memiliki 
kendala dalam hal waktu (misalnya para pebisnis), mereka yang tinggal di daerah yang 
sulit menemukan konselor, atau mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat 
berkonseling secara tatap muka. Dalam situsnya, kita bisa menemukan berbagai 
informasi berguna baik untuk kita yang ingin melakukan konseling maupun yang 
sekadar ingin tahu tentang pelayanan yang dilakukan oleh konselor Gabriel McCoy, MS, 
MFT dan Maria Lloyd, MS, MFT ini. Kita dapat memilih pelayanan konseling macam apa 
yang kita ingin lakukan (via internet, via telepon, atau pertemuan langsung). Situs 
layanan konseling yang ditujukan bagi mereka yang tinggal di Amerika Serikat ini juga 
menampilkan artikel, rekomendasi buku-buku, dan organisasi pelayanan konseling 
lainnya. Kunjungi segera:  
==> http://www.agapechristiancounseling.com  

• Bible Law  

http://www.jawaban.com/
http://www.lk3web.info/
http://www.agapechristiancounseling.com/
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Di samping menyediakan artikel-artikel tentang kehidupan Kristen dan 
permasalahannya, Situs Bible Law juga menyediakan link ke ratusan situs berorientasi 
Alkitab di internet. Anda juga bisa menemukan daftar topik artikel yang telah disusun 
secara alfabetis seperti aborsi, kemarahan, perzinahan, dan lain-lain. Tersedia juga 
bahan yang membahas hubungan dengan Tuhan, sesama, hukum dan keadilan, 
pernikahan dan perceraian, dan lain-lain. Di situs ini kita akan mendapatkan bahan-
bahan yang kita perlukan dalam mengatasi masalah hidup kekristenan.  
==> http://www.biblelaw.com/  

• CBN - Prayer & Counseling  

Halaman Prayer & Counseling dari Situs CBN (Christian Broadcasting Network) 
disediakan khusus untuk Anda yang sedang membutuhkan konseling tentang masalah 
hidup. Untuk berkonsultasi secara online, Anda bisa memilih 10 kategori berbeda di 
kolom Online Prayer Requests untuk berbagai masalah yang Anda hadapi. Salvation for 
Myself, Healing, dan Finances merupakan beberapa contohnya. Sebagai informasi, ada 
700 kelompok doa konselor yang siap melayani Anda 24 jam setiap harinya untuk Anda 
yang langsung menghubungi nomor hotlinenya. Profil singkat dan bagaimana 
pelayanan 700 kelompok doa konselor ini bisa dilihat pada bagian Look Inside Prayer & 
Counseling. Pelayanan CBN juga membantu orang-orang yang ingin berkonseling 
dengan pastor di gereja lokal setempat. Caranya dengan membantu dan juga 
mencarikan gereja bagi yang belum mempunyai gereja tetap. Ada juga artikel menarik 
bagaimana membina persahabatan dengan Tuhan serta cuplikan artikel dari sebuah 
buku untuk menambah pengetahuan dan kedewasaan rohani Anda.  
==> http://www.cbn.com/spirituallife/PrayerAndCounseling/index.asp  

• Crown Finansial Ministry  

Situs Crown Finansial Ministry hadir dengan misi untuk memperlengkapi orang di 
seluruh dunia dalam belajar, melakukan, dan mengajarkan prinsip-prinsip keuangan 
Allah sehingga mereka bisa mengenal Kristus lebih intim, bebas untuk melayani-Nya, 
dan membantu pendanaan Amanat Agung. Masalah keuangan gereja, rumah tangga, 
dan bisnis Anda dibahas dengan jelas dan disertai dengan jalan keluar yang tentunya 
berdasarkan Alkitab. Artikel-artikel finansial bisa Anda baca langsung di menu Library. 
"Small Groups Studies", kelompok-kelompok belajar bersama yang dibentuk tim Crown 
Ministry, merupakan salah satu cara untuk lebih cepat dalam belajar memakai prinsip 
keuangan Alkitab. Situs Crown Ministry juga dilengkapi dengan beberapa aplikasi 
program seperti mengalkulasi budget, menghitung pembayaran kartu kredit, 
menghitung sewa atau pembelian, dan beberapa aplikasi lain untuk memudahkan Anda 
menganalisa budget finansial Anda. Silakan belajar prinsip keuangan Alkitab dan 
analisa keuangan Anda di Situs Crown Finansial Ministry.  
==> http://www.crown.org/  

• Pure Intimacy  

http://www.biblelaw.com/
http://www.cbn.com/spirituallife/PrayerAndCounseling/index.asp
http://www.crown.org/
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Bagi pasangan muda yang baru saja memasuki jenjang rumah tangga, atau yang sudah 
beberapa waktu berumah tangga, Anda bisa mengunjungi Situs Pure Intimacy yang 
memang dikhususkan untuk Anda. Beberapa masalah keluarga muda atau pasangan 
muda disajikan dalam bentuk artikel yang terbagi dalam beberapa kategori. Tiga 
kategori utama berfokus pada hubungan suami istri, yaitu Intimacy & Addiction dan 
Theology of Sexuality. Satu kategori lagi membahas Homosexuality yang dipandang 
dari sudut Alkitab. Artikel-artikel lain yang masih berhubungan dengan kehidupan rumah 
tangga dikelompokkan dalam tiga kategori lain, yaitu kategori Parents, Couples yang 
menampilkan artikel-artikel tentang hubungan pribadi antara suami dan istri, dan 
kategori Ministry Leaders tentang kependetaan di Gereja. Satu catatan di setiap 
kategori disertakan juga beberapa artikel tentang Konseling dan Accountability. Untuk 
informasi konseling lebih lanjut Anda bisa klik Focus on the Family Counseling Services.  
==> http://www.pureintimacy.org/  

Get the Fresh 

Pembela Ministry 
http://www.pembela.org/ 

Sebagai situs yang tergolong cukup baru, Situs Pembela Ministry menghadirkan banyak 
pilihan menu. Selain berisi artikel, kesaksian dan renungan, beberapa menu 
menampilkan halaman yang cukup unik, seperti menu TUPAI (Taman Umum Pustaka 
Anak Indonesia) yang dikhususkan untuk anak-anak. Menu ini berisi aplikasi menarik 
untuk melihat hari kelahiran beserta berapa lama telah tinggal di bumi dengan cara 
memasukkan tanggal kelahiran dikolom yang sudah disediakan, belajar bahasa Inggris, 
dan ada game kecil juga. Di situs ini Anda juga bisa mengetahui perjalanan pelayanan 
PALM (Papua Local Ministry) dan PEKA (Pelayanan Kasih) dengan beberapa foto 
kegiatan di dalamnya. Satu lagi yang menarik, ada tawaran dua buku rohani yang bisa 
Anda dapatkan secara gratis, termasuk pengunduhan MP3 sejumlah lagu rohani. 
Silakan berkunjung untuk mendapatkan banyak berkat di Situs Pembela Ministry.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

im-mc  

Milis im-mc diperuntukkan bagi para pelayan Tuhan di bidang musik rohani Kristen yang 
berada di mana saja. Anda bisa berbagi informasi seputar musik Kristen dan 
perkembangannya ataupun berbagi pengalaman dengan pelayan Tuhan lain yang 

http://www.pureintimacy.org/
http://www.pembela.org/
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melayani di bidang musik rohani. Dari statistik posting dan keanggotaan, milis ini cukup 
ramai. Anda juga bisa bergabung di forum diskusi via webnya. Situs tersebut juga 
menyediakan pengunduhan MP3 secara gratis, artikel-artikel musik, dan galeri foto 
seputar pelayanan webmaster situs. Silakan bergabung dengan milis ini untuk 
kemajuan pelayanan Anda di bidang musik rohani.  
==> < im-mc-subscribe(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> < im-mc(at)yahoogroups.com > [Berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/im-mc/ [Arsip]  
==> http://www.im-mc.org/ [Situs]  

Milis Publikasi 

e-Konsel  

Publikasi e-Konsel merupakan newsletter elektronik yang diterbitkan secara berkala tiap 
2 minggu sekali oleh Yayasan Lembaga SABDA melalui jaringan sistem I-KAN (Internet 
Komputer Alkitab Network). e-Konsel diterbitkan guna mendukung dan memperlengkapi 
pelayanan Situs Christian Counseling Center Indonesia (C3I) sekaligus untuk 
menyosialisasikan pelayanan konseling Kristen kepada masyarakat luas, khususnya 
kaum awam Kristen. Berbagai informasi yang bermanfaat akan disebarkan lewat e-
Konsel ini sehingga dapat digunakan untuk memperlengkapi para konselor, hamba-
hamba Tuhan, khususnya orang-orang Kristen awam yang ada di Indonesia maupun di 
luar Indonesia yang mempunyai beban dalam pelayanan konseling. Dengan demikian, 
mereka akan dibekali dengan pengetahuan konseling yang benar-benar Alkitabiah 
untuk menunjang pelayanan mereka.  
==> < subscribe-i-kan-Konsel(at)xc.org > [Bergabung]  
==> < unsubscribe-i-kan-Konsel(at)xc.org > [Berhenti]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/ [Arsip]  

  

http://groups.yahoo.com/group/im-mc/
http://www.im-mc.org/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
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Artikel: Pakai Web Template Gratisan 

• Dunia Internet  

Bagi pengelola website, membuat desain situs sendiri tentu lebih memuaskan. Tapi bila 
Anda tidak sempat atau merasa belum mampu, cobalah pakai web template gratisan. 
Template seperti ini banyak tersedia di internet.  

Web template gratisan adalah desain web yang siap pakai. Untuk mendapatkannya pun 
sangat mudah. Pertama, berkunjunglah ke situs yang menyediakan template gratisan. 
Kedua, dari sekian banyak koleksi mereka, carilah desain yang paling sesuai keinginan 
dan kebutuhan Anda. Ketiga, unduhlah file-nya ke komputer Anda.  

Biasanya, file tersebut masih berformat ZIP. Anda dapat mengekstrak nya dengan 
program WinZip. Setelah itu, Anda dapat melihat keseluruhan "isi paket" dari template 
web tersebut.  

Umumnya ada tiga jenis file yang diikutsertakan pada setiap paket desain.  

1. File HTML, ini merupakan file utama dari desain tersebut.  
2. File-file images (gambar) yang biasanya disediakan dalam folder khusus.  
3. File CSS.  

Jika ada opsi, sebaiknya Anda memilih paket desain yang menyertakan file 
gambar/image berformat PSD. Kelebihannya, file gambar jenis ini masih bisa diutak-atik 
sesuai keperluan Anda. Jika tidak ada file PSD, apa boleh buat. Mungkin Anda harus 
membuat sendiri file gambar tambahan yang Anda perlukan.  

Walau paket desain gratisan tersebut siap pakai, belum tentu Anda bisa langsung 
menggunakannya. Memang secara teknis dapat langsung digunakan, tetapi karena 
desain tersebut hanya berupa template, mau tidak mau Anda harus melakukan 
modifikasi di sana-sini. Mungkin mengganti logo, mengubah ukuran kolom, mengganti 
teks copyright, dan sebagainya.  

Karena itu, pengetahuan dasar tentang HTML tetap diperlukan, agar Anda dapat 
mengutak-atik desain tersebut dengan lebih mudah.  

Berikut adalah beberapa situs yang menyediakan web template gratisan.  

• Open Web Design (recommended)  
==> openwebdesign.org  

• Layouts 4 free  
==> layouts4free.com  

• 4 layouts  
==> http://www.4layouts.com/  

http://www.4layouts.com/
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• Free Site Templates  
==> freesitetemplates.com  

• OSWD (recommended)  
==> http://www.oswd.org/  

• Templates Box  
==> http://www.templatesbox.com/  

• Free Layouts  
==> http://www.freelayouts.com/  

• Template Hunter  
==> http://www.templatehunter.com/  

Masih banyak lagi situs yang menyediakan template gratis.  

Saran kami, cermatlah dalam memilih karena tidak semua template sesuai dengan 
keinginan kita. Ada template yang cocok untuk website company profile, ada yang lebih 
cocok untuk portal berita atau komunitas, ada yang cocok untuk blog, dan seterusnya.  

Sebagian besar situs menyediakan layanan gratis dan berbayar. Sebaiknya, pilih yang 
gratis saja karena tak kalah bagus dengan yang berbayar.  

(jonru)  

Sumber diedit dari:  

Nama situs  : CBN  
URL  : http://www.cbn.net.id/  

Lain-Lain 

Seorang Konselor Yang Mengasihi Tuhan Dan Sesama 

Kira-kira pada akhir abad yang lalu, seorang pendeta separuh baya dan istrinya yang 
masih muda merasa sangat berbahagia dan bangga akan kelahiran bayi laki-laki 
mereka yang sehat dan montok, yang mereka beri nama Paul Tournier.  

Sayangnya kebahagiaan ini hanya dirasakan beberapa minggu saja karena pendeta ini 
mendadak meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian istrinya pun menyusulnya.  

Anak yatim piatu ini kemudian diambil oleh paman dan bibinya yang baik hati. Namun, 
mereka merasakan tidak mudah membesarkan anak yang secara tiba-tiba saja telah 
menjadi bagian dari keluarga mereka. Pamannya sibuk dengan usaha dagangnya dan 
bibinya adalah seorang wanita yang lemah tubuh dengan kesehatan yang selalu 
terganggu sehingga kurang mempunyai waktu untuk memerhatikan dia. Akibatnya, 
Tournier mempunyai masa kecil yang sangat kesepian. Bahkan setelah ia dewasa dan 

http://www.oswd.org/
http://www.templatesbox.com/
http://www.freelayouts.com/
http://www.templatehunter.com/
http://www.cbn.net.id/
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menyelesaikan sekolah kedokterannya, lalu menikah, ia masih sering merasa kesepian, 
pemalu, dan merasa kurang bisa menempatkan diri di antara kawan-kawannya.  

Suatu hari, Tournier bertemu dengan orang-orang Kristen yang sedang hangat-
hangatnya melayani Tuhan. Mereka berdoa secara teratur, membaca firman Tuhan, 
dan bersekutu untuk saling mendoakan dan menolong. Pergaulan ini sangat mengubah 
banyak aspek dalam kehidupannya. Ia yang dulu menjadi orang Kristen yang suam, 
sekarang sangat bergairah dalam mengikut Kristus. Tournier mulai lebih memerhatikan 
keadaan pasien-pasiennya, dan mulai melihat bagaimana Tuhan sudah menolong dan 
memperbaharui kehidupan para pasiennya.  

Dr. Paul Tournier mulai menulis pengalaman-pengalamannya di buku kecil, yang di 
kemudian hari menjadi dasar bagi bukunya yang pertama. Tahun-tahun setelah itu, 
banyak buku yang ditulisnya, dan setiap bukunya selalu bertemakan bagaimana 
mengerti dan menolong orang lain. Pasien-pasiennya di Geneva dan pembaca-
pembacanya di seluruh dunia merasa tertarik pada kepekaannya atas penderitaan, 
kasih, iman, kerendahan hati dan ketulusan hatinya pada orang lain.  

Tournier tidak pernah dilatih untuk menjadi seorang psikiater. Ia juga tidak pernah 
mendapat pendidikan khusus mengenai konseling, tetapi ia menjadi sangat terkenal 
karena cepat menangkap apa yang tersembunyi di balik tingkah laku seseorang. Ia 
sangat tertarik pada manusia dengan segala persoalannya dan selalu tergerak 
menolong mereka untuk mengatasinya. Bukan pendidikan di sekolah yang membuat 
Tournier menjadi konselor yang baik, tetapi ia menjadi sangat efektif oleh karena ia bisa 
memakai dan mengembangkan bakat kemampuan yang dimilikinya.  

Banyak riset yang sudah dilakukan untuk menilai kesuksesan seorang konselor yang 
efektif. Dan ternyata bukan karena metode atau apa yang telah dikatakan atau 
dilakukan konselor, namun kebanyakan oleh karena kepribadian konselor itu sendiri. 
Seorang konselor yang baik adalah seorang yang sangat memerhatikan, ramah, tulus, 
benar-benar mau menolong dan mempunyai kemampuan untuk mengerti persoalan dan 
perasaan orang lain. Memang perlu untuk mengetahui teknik-teknik konseling dan 
mengerti bagaimana memecahkan problema, tetapi yang paling penting adalah pribadi 
dan bakat yang diberikan Tuhan dalam diri kita.  

Tema dari kesaksian ini bisa diringkas dan disimpulkan menjadi satu kalimat yang 
sangat penting:  

“  "Jika Anda ingin menjadi seorang konselor Kristen yang efektif, Anda harus 
menjadi seorang yang mengasihi Tuhan dan sesama manusia."  ”  

Sumber diedit dari:  

Judul buku  : Konseling Kristen yang Efektif  
Judul asli artikel : Ciri-ciri Konseling Kristen  



ICW 2006 
 

120 
 

Penulis  : Dr. Gary R. Collins, Ph.D.  
Penerbit  : Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang, 1998  
Halaman  : 13 - 14  
Dipublikasikan di  : e-Konsel, Edisi 003/2001  
URL  : http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/003/  

Surat Anda 

 
>Dari: "I Made Mastra" <imade(at)>  
>Shalom!  
>Saya tertarik pada beberapa situs yg Anda tayangkan, khususnya PA  
>Dasar, tetapi tidak dapat mengaksesnya. Pesan yg keluar ada 2:  
>Pertama, Server di sana down, Kedua, Browsing set up kami perlu  
>dicek. Sedangkan untuk yag lainnya tidak ada masalah. Pertanyaan  
>saya, apakah ada cara lain untuk mendapatkan bahan-bahan tsb?  
>Terimakasih.  
>Salam, IMM  

Redaksi: 
Shalom Pak I Made Mastra, Terima kasih untuk surat Anda. Namun sayang Anda tidak 
mencantumkan situs mana yang Anda maksud, karena ada banyak sekali situs yang 
kami tampilkan. Untuk memudahkan kami menolong Anda, mohon kesediaan Anda 
memberikan informasi yang lebih jelas situs apa yang Anda akses/yang Anda maksud. 
Terima kasih banyak. Selamat melayani.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1071 dan 1072  

ICW Edisi 1071 akan membahas mengenai Pria dan Wanita. Bagi Anda yang 
mengetahui, menjadi anggota, atau mengelola situs yang membahas tentang pria dan 
wanita, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim info maupun reviewnya ke 
Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1072 mengulas tentang Anak. Bagi Anda yang mengetahui, 
menjadi anggota, atau mengelola situs yang membahas tentang anak, baik dari dalam 
maupun luar negeri, silakan mengirim info maupun reviewnya ke Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  

http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/003/
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ICW 1071/Juni/2006: Pria dan Wanita  
Salam Kasih  

Allah menciptakan manusia, pria dan wanita, dengan ciri-ciri dan kepribadian yang khas 
dan unik. Perbedaan itu tentu akan saling melengkapi. Namum di sisi lain, tak ayal 
sering memunculkan konflik. Hal itu terjadi bukan karena mereka berbeda, tapi karena 
satu sama lain kurang saling mengerti dan saling menerima. Konflik antargender ini bisa 
terjadi dalam hubungan dengan rekan, teman atau bahkan antara suami dan istri dalam 
rumah tangga. Firman Tuhan mengajarkan, "hiduplah bijaksana dengan isterimu" (1 Ptr. 
3:7). Untuk menjadi bijaksana berarti seorang pria bisa dan harus mempelajari pribadi 
seorang wanita, demikian juga sebaliknya.  

Nah, sehubungan dengan topik yang tak kunjung bosan dibicarakan ini, ICW 1071 
menyajikan situs-situs yang berfokus pada pria dan wanita, baik situs dari dalam 
maupun luar negeri. Khusus untuk situs Indonesia, sampai saat ini situs yang khusus 
dibangun dengan tujuan untuk mengulas tuntas masalah wanita, atau juga tentang pria 
memang masih sangat sulit ditemukan. Namun jangan putus asa, walaupun tidak 
banyak, Redaksi telah mengupayakan beberapa sajian review situs yang menampilkan 
tulisan atau artikel tentang wanita. Simak juga artikel "Tujuan Allah Untuk Pria dan 
Wanita" dalam Kolom Ulasan kali ini. Tak ketinggalan Kolom Intermezzo yang berisi info 
dari Vaksin.com juga perlu perhatian Anda. Selamat menyimak!  

Redaksi ICW, 
Ari  
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Jelajah Situs 

• C3I  

Tulisan ataupun artikel tentang pria dan wanita bisa Anda temukan cukup banyak di 
hampir semua menu yang terdapat dalam kolom tema situs ini. Beberapa contoh artikel 
yang menarik tentang pria dan wanita antara lain "Puji-Pujian untuk Istri yang Cakap", 
"Memahami Pria", "Apa yang Diinginkan Laki-Laki dan Wanita", "Nasihat untuk Wanita", 
dan masih banyak lagi. Manfaatkan perangkat pencarian untuk memudahkan Anda 
dalam mencari artikel. Situs yang datanya diunggah (update) setiap bulan ini juga 
menyediakan beberapa buku online tentang dasar-dasar kekristenan dan pelayanan. 
Untuk lebih jelas, silakan kunjungi situsnya di:  
==> htpp://www.sabda.org/c3i/  

• TELAGA  

Situs TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga) menyajikan banyak artikel berupa 
ringkasan dan transkrip yang cukup berbobot dengan bahasan tentang berbagai 
masalah termasuk konsultasi para konseli. Bagi Anda yang telah berumah tangga, 
menu Suami-Istri menyajikan beberapa artikel khusus pria dan wanita seperti "Menjadi 
Sahabat Buat Suami", "Menjadi Sahabat Buat Istri", "Pria dan Romans", dan beberapa 
artikel lainnya. Bagi Anda, pria dan wanita yang masih lajang, silakan menuju ke menu 
Remaja/Pemuda. Selain dapat dibaca online, situs TELAGA juga menyediakan file 
audio yang bisa Anda unduh (download). Tiga jenis file audio yang disediakan untuk 
Anda pilih, yaitu *.rm, *.ra dan *.mp3.  
==> http://www.telaga.org/audio.php?remaja_pemuda.htm  
==> http://www.telaga.org/audio.php?suami_istri.htm  

• GIA Jemaat Pringgading  

Situs Gereja Isa Almasih Jemaat Pringgading Semarang ini menampilkan beberapa 
artikel menarik tentang wanita di halaman artikel kategori keluarga. Simak artikel 
tentang "Kisah Anne" yang menyentuh jiwa kasih sayang Anda. Kisah ini diambil dari 
buku "Gifts From The Heart for Women", karangan Karen Kingsbury. Tiga artikel lain 
yaitu "Mencintai Dia Karena Dia", "Dating atau Kencan", dan "Pernikahan" ditulis oleh 
Pdt. Mary Hartanti, D.Min. yang ketiganya diambil dari Voice of Victory. Dari berita 
webmaster yang ditampilkan di halaman muka, situs ini baru saja di-upgrade dengan 
tampilan dan format yang baru. Selain artikel-artikel tersebut, berita-berita terbaru yang 
berhubungan dengan kekristenan disajikan di halaman utama situs ini. Dapatkan artikel 
selengkapnya di:  
==> http://www.giapringgading.org/  

• Pembinaan Pria Sejati  

Situs priasejati.or.id ini merupakan situs yang dibangun untuk menampung informasi 
dari Gerakan Pria Sejati Jakarta Barat yang masih merupakan bagian dari jaringan 

http://www.telaga.org/audio.php?remaja_pemuda.htm
http://www.telaga.org/audio.php?suami_istri.htm
http://www.giapringgading.org/
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Christian Men's Network Indonesia. Informasi mengenai kegiatan dan administrasi 
Gerakan Pria Sejati sendiri dapat diakses lewat menu Pria Sejati Jakarta Barat yang 
terdiri dari beberapa sub menu spesifik lagi di dalamnya. Di kolom Lain-Lain kita bisa 
mendapatkan berita yang dibuat dalam bentuk blog, forum diskusi, dan intranet. Bagi 
Anda yang masih penasaran dengan apa itu Christian Men's Network, yang logonya 
terpasang di bagian atas situs ini, klik saja menu CMN International. Di situ kita akan 
mendapatkan link ke dua situs yang berafiliasi dengan mereka, yaitu CMN International 
dan Edwin Louis Cole, sang pendiri jaringan ini. Silakan berkunjung ke:  
==> http://www.priasejati.or.id  

Jelajah Situs Manca 

• Christian Women Today  

Sebagai sebuah sumber bahan, situs Christian Women Today terbilang memiliki isi 
yang cukup lengkap dengan navigasi yang membantu. Di menu bagian kiri, misalnya, 
Anda bisa melihat bahan-bahan seputar wanita yang telah dikategorikan sedemikian 
rupa seperti Advice, Beauty, Closet Issues, Fashion, Parenting, Recipes, Working 
Women, Money, Online Studies, Spiritual Growth, dan masih banyak lagi. Tak hanya 
berhenti di situ, setelah memilih salah satu kategori menu tersebut, Anda akan 
menemukan sub-sub menu yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau itu 
pun dirasa merepotkan, ketikkan saja bahan yang Anda cari dalam kolom search. Ingin 
mendapatkan bahan-bahan tentang wanita secara teratur? Subscribe (berlangganan) 
saja newsletter yang mereka terbitkan untuk mendapatkan artikel atau tips-tips dari 
mereka. Situs ini juga menyediakan forum diskusi online yang cukup ramai. Inilah situs 
yang akan membantu para wanita untuk maju dengan tetap berpegang pada prinsip 
Alkitabiah. Kunjungi segera di:  
==> http://www.christianwomentoday.com  

• Family Org  

Situs Family.org menyediakan bagian khusus untuk masalah wanita dan pria dalam 
berumah tangga. Anda bisa menemukannya di menu Husbands & Wives yang terletak 
di bagian tengah halaman utama. Satu contoh artikel yang menarik di halaman ini, yaitu 
"What I Didn't Know About Men" yang ditulis oleh Shaunti Feldhahn, yang cocok dibaca 
para wanita yang ingin dapat lebih memahami suami ataupun para pria. Simak juga Hot 
Topics untuk memperoleh artikel menarik lain yang merupakan bagian dari menu 
Husbands & Wives. Dari namanya, situs ini memang ditujukan untuk keluarga, tetapi 
juga sangat cocok untuk Anda, pria dan wanita yang akan menuju kehidupan rumah 
tangga. Lebih lengkapnya, silakan arahkan browser Anda ke:  
==> http://www.family.org/married/comm/a0037172.cfm  

• International Men's Network  

Situs ini merupakan situs sebuah organisasi misi bagi para pria di seluruh dunia. 
Organisasi ini bertujuan untuk memberi inspirasi kepada kaum pria untuk membangun 

http://www.priasejati.or.id/
http://www.christianwomentoday.com/
http://www.family.org/married/comm/a0037172.cfm
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suatu standar kehidupan alkitabiah dan menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, 
suami, ayah, dan teman. IMN didedikasikan untuk memberikan pengajaran Alkitab 
melalui CD, DVD, firman Tuhan, dan bahkan melalui situasi kehidupan sehari-hari. Situs 
ini menyediakan fasilitas komunitas yang terdiri dari kesaksian, forum, maupun 
komunitas IMN, sehingga Anda bisa berpartisipasi di dalamnya. Anda juga bisa 
mengunduh (download) bahan-bahan kepimpinan Kristen. Selain itu Anda dapat 
membaca blog yang cukup menarik dengan topik-topik aktual seputar kekristenan.  
==> http://www.imnonline.org/  

• Intown  

Keberadaan Intown Community Church ini ditujukan untuk pembaharuan keberadaan 
kerajaan Allah secara khusus di sekitar Atlanta dan secara umum di seluruh dunia. 
Untuk itu, mereka melakukannya dengan berupaya memperlengkapi kerohanian setiap 
anggotanya dengan sumber- sumber historis iman Kristen dan dengan melakukan kerja 
sama dengan para pemimpin, gereja, dan pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki visi 
yang sama. Salah satu hal yang disediakan dalam situs ini adalah sebuah halaman 
tentang pelayanan kaum pria. Di sini orang yang menghadapi masalah ketidakkudusan 
dalam pikiran dan tingkah laku dapat berkonsultasi. Bagi Anda yang ingin mencari 
saudara yang bisa menguatkan Anda untuk hidup dalam kekudusan seks melalui 
hubungan yang berpusat pada Kristus, silakan mengunjungi situs ini.  
==> http://www.intown.org/  

• Ministry to Men  

Ministry to Men, Connecting Men to Ministry adalah motto yang sedikit banyak 
menunjukkan apa yang menjadi visi dan misi organisasi ini. Ministry to Men adalah 
sebuah organisasi pelayanan yang berlokasi di St. Charles County Amerika Serikat 
yang beranggotakan para pengusaha dan kaum profesional pria yang mengasihi 
Kristus. Situs resmi dari organisasi ini sendiri memuat sejumlah informasi, antara lain 
agenda-agenda kegiatan organisasi baik yang sedang dan akan dilangsungkan, 
paparan visi misi dan strategi yang digunakan dalam pelayanan mereka. Untuk yang 
ingin mengenal lebih dekat anggota dan pemimpin organisasi ini, Anda juga dapat 
melihatnya di kolom Meet the Director & Board Members. Kegiatan organisasi berupa 
pendalaman Alkitab juga dapat dilihat pada kolom St. Charles County Bible Studies. 
Lalu sebagai selingan simak pula halaman Special Items, Quotes, and Jokes yang 
menyediakan ilustrasi rohani yang ringan, namun menarik.  
==> http://www.ministrytomen.net  

• SpiritLed Woman  

Tujuan utama situs SpiritLed Woman adalah untuk memanggil kaum wanita kepada 
persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan, agar Ia dapat menguatkan mereka untuk 
menggenapi tujuan-Nya lewat kehidupan mereka. Di situs ini Anda juga bisa 
mendapatkan pelajaran Alkitab secara online, paduan bacaan Alkiab harian, dan artikel-
artikel tentang kehidupan kristen. Tersedia juga bahan-bahan khusus tentang 

http://www.imnonline.org/
http://www.intown.org/
http://www.ministrytomen.net/
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bagaimana menghadapi anak perempuan Anda, bagaimana menggunakan kekuasaan 
Anda, serta topik yang membahas Anugerah Allah. Sebagaimana dijelaskan di bagian 
Editorial Guidelines, artikel yang disediakan oleh situs ini merupakan satu bentuk 
pengajaran untuk kerohanian dan kehidupan praktis bagi wanita Kristen, artikel- artikel 
tersebut meliputi topik rohani seperti doa, topik praktis seperti pernikahan, maupun 
kesaksian yang merupakan pengalaman pribadi penulis.  
==> http://www.spiritledwoman.com/  

Get the Fresh 

Abba Love 
http://www.abbalove.org/ 

Situs Abba Love menghadirkan informasi pelayanan Abba Ministry. Pada halaman 
utama situs ini Anda bisa menjumpai beberapa artikel dan kesaksian. Polling bisa Anda 
ikuti untuk membantu pihak webmaster mengembangkan situs yang tergolong masih 
baru ini. Menu yang disajikan antara lain Ministry Tracks, The Essence of Church Life, 
History dan About Us. Desain situs ini cukup menarik. Waktu pemuatan (loading) 
halaman pun cukup cepat. Hanya dalam hal isi, situs ini masih kurang padat. Silakan 
berkunjung dan ikuti perkembangan terbaru situs resmi Abba Ministry ini.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Tulang-rusuk  

Milis tulang rusuk dibentuk sebagai media informasi dan komunikasi antarpasutri 
(pasangan suami istri). Dalam perkembangannya milis ini juga diikuti para lajang untuk 
bertanya masalah mencari jodoh dan masalah hubungan dalam menuju ke jenjang 
serius yaitu menikah. Publikasi milis Hitman System juga diposting di sini, yaitu 
publikasi dari tim Hitman System seputar bagaimana menjalin hubungan dengan lawan 
jenis, dari pendekatan sampai masalah pacaran. Selain itu hasil analisis dari 
pertanyaan yang diajukan anggota Hitman System juga ditampilkan untuk menambah 
wawasan anggota yang lainnya. Silakan bergabung dengan milis yang jumlah 
anggotanya cukup signifikan dengan jumlah postingan setiap bulan yang cukup banyak 
ini.  
==> < tulang-rusuk-subscribe(at)yahoogroups.com > [Bergabung]  
==> < tulang-rusuk(at)yahoogroups.com > [Berkirim Pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/tulang-rusuk/ [Arsip]  

http://www.spiritledwoman.com/
http://www.abbalove.org/
http://groups.yahoo.com/group/tulang-rusuk/
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Artikel: IP Address Penyebar Virus 

• Dunia Internet  

Sebuah tulisan menarik disebarluaskan oleh Vaksin.com tanggal 24 Mei 2006 lalu. 
Disebutkan, terdapat sejumlah IP Address lokal yang rajin menyebarluaskan virus 
melalui e-mail. Karena itu, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk 
mengatasinya.  

Untuk mengetahui siapa pengirim sebuah virus yang terkirim lewat e-mail, cara terbaik 
bukanlah dengan melihat alamat e-mail si pengirim. Sebab seringkali terjadi, si virus 
"meminjam" alamat e-mail orang lain untuk menyebarluaskan virus tersebut. Suatu saat 
nanti, Anda mungkin kaget karena menerima e-mail bervirus dari alamat e-mail Anda 
sendiri. Padahal Anda sama sekali tak pernah mengirim e-mail tersebut. (Penulis 
beberapa kali menerima e-mail caci maki dari netter yang menerima e-mail bervirus 
atas nama alamat e-mail penulis. Mungkin si pencaci maki sedang emosi dan belum 
tahu bahwa virus bisa melakukan apa saja, termasuk "melakukan fitnah" dengan cara 
meminjam alamat e-mail orang yang tak bersalah).  

Alfons Tanujaya dari Vaksin.com mengatakan, cara terbaik untuk mengetahui siapa 
yang mengirimkan e-mail bervirus tersebut adalah dengan membaca header e-mail. 
Seperti kita ketahui, siapa saja dapat mengirim surat lewat pos dengan menggunakan 
"alamat pengirim palsu". Tapi satu hal yang tak dapat disembunyikan adalah "cap pos" 
yang mengindikasikan dari kantor pos mana surat tersebut dikirim.  

Nah, e-mail pun demikian. Setiap orang dapat mengirim e-mail dengan menggunakan 
alamat palsu. Namun, yang tidak dapat dipalsukan adalah IP (Internet Protocol) dari 
server pengirim e-mail. Berdasarkan IP dan waktu pengiriman e-mail inilah identitas 
komputer yang mengirimkan virus dapat ditentukan.  

Setelah IP-nya ketahuan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi siapa pemilik blok 
IP tersebut. Salah satu penyedia layanan untuk tujuan ini adalah www.apjii.or.id/tools. 
Anda tinggal memasukkan alamat IP pengirim virus ke dalam tools, dan dalam waktu 
singkat Anda akan mendapatkan informasi yang memadai.  

Memang pada umumnya ISP melindungi data pribadi pelanggan sehingga kita tidak 
dapat mengetahui data detail si pengguna IP address tersebut. Namun, data yang kita 
miliki dapat dijadikan alat bukti yang cukup ampuh untuk melakukan pelaporan ke ISP. 
Alamat e-mail yang biasa digunakan oleh ISP untuk menerima pengaduan SPAM atau 
virus adalah admin(at)nama_ isp atau abuse(at)nama_isp. Untuk CBN, Anda dapat 
mengirim e-mail ke abuse(at)cbn.net.id.  

Menurut Vaksin.com, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan jika menerima e-mail 
bervirus.  
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1. Jangan marah atau langsung reply karena Anda akan malu sendiri. E-mail 
sender (pengirim) virus umumnya dipalsukan oleh virus.  

2. Lihat header e-mail dan tentukan IP pengirim virus. (Kalau Anda menggunakan 
Outlook, klik-kanan pada e-mail, pilih [Options], dan lihat data di "Internet 
Headers". Kalau datanya banyak, kopikan ke Notepad dan lihat pelan-pelan 
sambil makan siang.  

3. Identifikasi pemilik IP. Umumnya Anda dapat temukan informasi ini di X-
originating IP. Tetapi dalam beberapa kasus, informasi ini kurang akurat dan 
kami sarankan Anda untuk menganalisa Header e-mail lengkap. Kalau 
membutuhkan bantuan, minta bantuan Admin ISP Anda.  

4. Gunakan tools identifikasi IP yang banyak tersedia di internet. Salah satunya 
adalah www.apjii.or.id/tools.  

5. Kalau pemiliknya sudah diketahui, kirimkan Full Header email tersebut ke Admin 
ISP dan informasikan bahwa IP-nya mengirimkan virus. Menurut pengalaman 
Vaksin.com selama ini, semua admin ISP sangat kooperatif dan mereka senang 
sekali membantu karena hal ini juga membantu mengefisienkan bandwidth ISP 
yang bersangkutan.  

Berikut adalah sejumlah IP Address yang terdeteksi mengirimkan virus (data dari 
Vaksin.com).  

202.155.43.1** 202.53.232.** 61.5.68.1** 202.73.115.1** 202.150.80.** 202.159.61.** 
202.155.144.1** 203.130.215.** 4.79.181.** 202.169.224.** 203.153.117.** 
202.169.245.** 202.62.21.1** 4.79.181.** 202.78.207.2** 202.147.196.** 202.95.157.** 
202.78.207.2** 202.62.21.1** 203.153.117.** 202.62.21.1** 202.169.224.** 
210.210.131.** 61.5.100.** 202.169.224.** 219.83.18.** 202.169.36.1** 202.51.237.2** 
202.51.237.2** 202.152.7.** 202.147.196.** 202.43.165.1** 202.152.7.**  

(jonru/sumber:vaksin.com)  

Sumber diedit dari:  

Nama Situs  : CBN  
Alamat  : http://cybertech.cbn.net.id/detil.asp?kategori=Feature&newsno=79  

Lain-Lain 

Tujuan Allah Untuk Pria Dan Wanita 

            ==== 

Marilah kita kembali pada kitab Kejadian dan melihat penciptaan seorang wanita. "Maka 
Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan dia 
laki-laki dan perempuan".  

http://cybertech.cbn.net.id/detil.asp?kategori=Feature&newsno=79
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"Dan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja; Aku akan 
menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia" (Kej. 1:27; 2:18).  

"Dan Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranakcuculah 
dan bertambah banyak dan penuhilah bumi dan taklukanlah itu; dan berkuasalah ...." 
(Kej. 1:28).  

1. Bersama-sama Memerintah  

Ayat-ayat ini jelas menyatakan maksud Allah yang semula untuk manusia laki-
laki dan perempuan, yaitu sebagai pemerintah (bersama- sama memerintah) di 
atas karya yang diperbaharui itu. Artinya, ada kedudukan dan kekuasaan yang 
setara atau sepadan. Itulah maksud Allah. Mereka harus memerintah bersama-
sama.  

Kesejawatan yang unik ini dikuatkan dalam Perjanjian Baru. "Tetapi Aku mau, 
supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, 
kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah Allah" (1 Kor. 
11:3).  

Bagian ini, "... Kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus", mengajar kita bahwa 
persekutuan yang ada di antara Kristus Sang Putera dan manusia (Adam) 
sesungguhnya sama dengan persekutuan yang dimaksud Allah antara pria 
(Adam) dan wanita (Hawa).  

"... dan kepala dari perempuan (Hawa) ialah laki-laki (Adam) ...."  

Ayat ini juga menguatkan bahwa peranan dan persekutuan yang ada di antara 
Allah Bapa dengan Kristus, Putera-Nya, adalah contoh yang dipakai di dalam 
Alkitab untuk menggambarkan apa yang dimaksud Allah dengan hubungan 
antara laki-laki dan perempuan itu. Sama seperti "Kepala dari Kristus adalah 
Allah" - begitu pula "kepala dari wanita adalah laki-laki".  

Apabila kita ingin mengerti peran pria dan wanita secara alkitabiah, kita harus 
menyelidiki hubungan antara Allah dengan Kristus, Putera-Nya.  

2. Partisipasi yang Penuh  

"Maka jawab Yesus kepada mereka kata-Nya: 'Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, 
jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, 
itu juga yang dikerjakan Anak'" (Yoh. 5:19).  

Sama seperti Anak yang bergantung pada Bapa-Nya sebagai persetujuan dan 
otoritas dalam bertindak, seorang wanita bertindak dengan persetujuan seorang 
pria. Putera, yaitu Yesus melakukan segala sesuatu dengan cara yang sama 

http://alkitab.mobi/?Kej.+1%3A27%3B+2%3A18
http://alkitab.mobi/?Kej.+1%3A28
http://alkitab.mobi/?1+Kor.+11%3A3
http://alkitab.mobi/?1+Kor.+11%3A3
http://alkitab.mobi/?Yoh.+5%3A19
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seperti Ia melihat apa yang dilakukan Bapa-Nya. Begitu pula Allah menginginkan 
seorang wanita dengan partisipasi yang penuh melakukan apa yang dilakukan 
seorang pria.  

"Sebab Bapa mengasihi Anak, dan Dia menunjukkan kepada-Nya segala 
sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya 
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu 
sehingga kamu menjadi heran" (Yoh. 5:20).  

"Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan 
menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang 
dikehendaki-Nya" (Yoh. 5:21, NIV ).  

3. Tanggung Jawab untuk Menghakimi  

"Bapa ... telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada Anak" (Yoh. 5:22). 
Kata menghakimi di dalam Bahasa Ibrani adalah "krino", yang berarti 
'memutuskan (secara hukum), untuk menghukum, membalas, menghakimi dan 
bertindak sebagai pembela (ahli hukum).'  

Hal ini menggambarkan keinginan Allah untuk wanita sebagai rekan dalam 
memerintah bersama pria.  

Gereja adalah mempelai Kristus. Paulus mengatakan, "Sebab aku cemburu 
kepada kamu dengan cemburu Ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu 
dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada 
Kristus" (2 Kor. 11:2). Mempelai (gereja) berhubungan dengan suami (Kristus) 
sebagaimana Putra Allah dengan Bapa-Nya.  

"karena kita adalah anggota tubuh-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan 
ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi 
satu. Rahasia ini besar, tetapi yang Aku maksudkan ialah hubungan Kristus 
dengan jemaat" (Ef. 5:30-32).  

Sebagai mempelai dari Kristus, tiap anggota gereja dipanggil untuk "menghakimi 
malaikat-malaikat dan manusia" dan "perkara-perkara biasa dalam hidup kita 
sehari-hari" (1 Kor. 6:3). Peranan kewanitaan ini diberikan pada mempelai 
Kristus. Gereja menjadi sesuatu yang konsisten dengan keinginan mula-mula 
dari Allah bagi wanita agar ia memerintah dan menggunakan dominasinya 
bersama-sama dengan Adam. Seorang wanita juga diberi kekuasaan (dominasi) 
itu di dalam menjalankan keharmonisan kasih dalam penundukan diri pada 
seorang pria.  

4. Penundukan dan Ketaatan  

http://alkitab.mobi/?Yoh.+5%3A20
http://alkitab.mobi/?Yoh.+5%3A21
http://alkitab.mobi/?Yoh.+5%3A22
http://alkitab.mobi/?2+Kor.+11%3A2
http://alkitab.mobi/?Ef.+5%3A30-32
http://alkitab.mobi/?1+Kor.+6%3A3
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Tetapi Adam dan Hawa berdosa sehingga Allah berkata kepada Hawa, "..., 
namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu" (Kej. 
3:16). Itulah sebabnya wanita-wanita diberi tahu untuk tunduk pada suami-suami 
mereka. Dan perintah itu tetap demikian hingga pada Perjanjian Baru ketika 
Rasul Paulus memberitahukannya pada isteri-isteri orang Kristen, "... tunduklah 
pada suamimu sendiri, seperti kepada Tuhan" (Ef. 5:22).  

Tetapi walaupun seorang wanita harus menundukkan diri pada suaminya, itu 
tidak berarti ia lebih rendah dari suaminya. Arti penundukkan adalah bahwa ia 
harus dengan rela dipimpin oleh suaminya. Sesungguhnya, Rasul Paulus 
mengajarkan bahwa penundukkan diri berlaku terhadap kedua belah pihak (baik 
suami maupun istri) "dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di 
dalam takut akan Kristus" (Ef. 5:21).  

Di suratnya yang lain, dengan jelas Paulus mengatakan bahwa tidak ada 
perbedaan status di dalam Kristus antara seorang pria dan seorang wanita. 
"Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau 
orang yang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua 
adalah satu dalam Kristus Yesus" (Gal. 3:28).  

Ini berarti kita harus mengerti peranan yang digariskan oleh Alkitab bagi seorang 
wanita. Peranan itu sangat indah dan mulia.  

Sumber diedit dari:  

Judul buku  : Petunjuk Latihan Para Pemimpin (Tongkat Gembala)  
Penulis  : Drs. T.L. Osborn, Daisy Osborn, dan Ralph Mahoney  
Penerbit  : World MAP, Burbank, California 1993  

Dipublikasikan secara elektronik di: 
http://www.sabda.org/lead/?title=wanita_dalam_pelayanan  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1072 dan 1073  

ICW Edisi 1072 akan membahas situs Anak. Bila Anda mengetahui sumber-sumber 
informasi dari dunia internet berupa situs Kristen yang yang berisi atau berfokus tentang 
anak, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim reviewnya ke Redaksi ICW.  

Sedangkan ICW Edisi 1073 akan membahas situs Kepemimpinan. Bagi Anda yang 
mengetahui atau mengelola situs yang membahas tentang kepemimpinan baik dari 
dalam maupun luar negeri, silakan mengirim info maupun reviewnya ke Redaksi ICW.  

http://alkitab.mobi/?Kej.+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Kej.+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Ef.+5%3A22
http://alkitab.mobi/?Ef.+5%3A21
http://alkitab.mobi/?Gal.+3%3A28
http://www.sabda.org/lead/?title=wanita_dalam_pelayanan
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Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  
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ICW 1072/Juni/2006: Anak  
Salam Kasih  

ICW edisi ini secara khusus akan menyajikan sembilan review situs yang dapat 
memberikan inspirasi maupun pembelajaran penting dalam mengasuh, memerhatikan, 
dan mendidik anak-anak. Simak juga ulasan yang berjudul "Penerapan Pendidikan 
Kristen Perjanjian Lama dalam Era Modern" yang mengingatkan pentingnya penerapan 
pendidikan Kristen bagi anak-anak dalam keluarga. Harapan kami, ICW kali ini dapat 
menjawab kebutuhan para pelayan anak, orang tua, dan setiap pembaca yang sedang 
mencari ide-ide baru dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak secara 
kreatif dan menyenangkan. Selamat melayani.  

Staf Redaksi ICW, 
Endah  
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Jelajah Situs 

• e-BinaAnak  

Situs e-BinaAnak menampilkan arsip-arsip bahan yang pernah ditampilkan dalam 
publikasi elektronik e-BinaAnak (lihat kolom Milis Publikasi). Publikasi mingguan yang 
telah terbit sejak tahun 2000 ini dalam perkembangannya telah menampilkan ratusan 
edisi dengan lebih dari seribu artikel di dalamnya. Walaupun demikian Anda tidak akan 
tersesat, karena untuk mencari bahan mengajar yang spesifik Anda dapat 
menggunakan fasilitas pencarian (search) dan menemukan bahan yang Anda inginkan 
dengan mudah. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah berkunjung.  
==> http://www.sabda.org/binaanak/  

• Anak/Parenting Christian Counseling Center Indonesia (C3I)  

Sebagai situs konseling, C3I juga menyediakan kolom "Anak/Parenting" yang berisi 
berbagai tulisan bermutu mengenai anak dan orang tua. Pada bagian ini, ada cukup 
banyak tulisan yang diambil dari Milis Publikasi e-Konsel, Milis Publikasi e-BinaAnak, 
Situs TELAGA (Tegur Sapa Gembala), maupun sumber-sumber lainnya. Tulisan-tulisan 
tersebut akan menolong Anda untuk lebih memahami perkembangan seorang anak 
termasuk cara mendidik mereka. Untuk membaca berbagai tulisan tersebut, langsung 
saja arahkan browser Anda ke:  
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/anak-parenting/  

• PEPAK  

Situs PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen) menampilkan banyak bahan 
berupa artikel, tips, buku, serta tulisan-tulisan lain seputar dunia pendidikan anak 
maupun pelayanan anak Kristen. Selain bahan-bahan yang lengkap (lebih dari seribu 
judul), Anda juga bisa mendapatkan bahan-bahan terbaru lainnya dengan berlangganan 
gratis buletin elektronik e-BinaAnak yang terbit tiap hari Rabu. Pembagian topik bahan-
bahan yang ada di situs ini telah dispesifikasi dalam delapan belas topik yang tentunya 
akan sangat membantu Anda untuk menemukan bahan sesuai kebutuhan. Tersedia 
pula fasilitas pencarian yang praktis. Bagi Anda para pelayan anak atau guru sekolah 
Minggu, di situs ini juga tersedia informasi tentang bagaimana bergabung dengan milis 
diskusi e-BinaGuru, yang menjadi wadah berkomunikasi bagi sesama rekan pelayan 
anak. Juga melalui situs ini Anda bisa berlangganan Publikasi e-BinaAnak, buletinnya 
para guru Sekolah Minggu dan pelayan anak. Nah, tunggu apa lagi? Kunjungi segera 
salah satu situs produk Yayasan Lembaga Sabda (YLSA) ini di:  
==> http://www.sabda.org/pepak/  

• Izaac Homepage  

Izaac Homepage merupakan sebuah situs pribadi yang berisi sejumlah artikel dan 
pedoman bagi pelayanan anak-anak yang bisa dibaca secara tersambung (online). 
Menu-menu yang disediakan antara lain menu Artikel yang menyediakan berbagai 

http://www.sabda.org/binaanak/
http://www.sabda.org/c3i/kategori/anak-parenting/
http://www.sabda.org/pepak/
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artikel yang berhubungan dengan pelayanan anak seperti cara menghadapi anak, 
mengenal kepribadian anak, dan lain-lain. Sementara itu, menu Tips Mengajar berisi 
sejumlah tips yang bermanfaat untuk mengajar anak. Di bagian Serba- Serbi, Anda 
dapat menemukan sejumlah hal-hal yang berhubungan dengan anak dan 
kebutuhannya. Menu Games dikhususkan untuk berbagai macam permainan yang bisa 
digunakan dalam mendidik anak. Tapi sayagnya, situs ini ditampung free hosting yang 
dipenuhi dengan iklan-iklan yang mungkin kurang sesuai dengan visi pelayanan Kristen. 
Mohon Anda waspada.  
==> http://www.homepagez.com/izaac/  

• Mewarnai Gambar Injil GKI Samanhudi  

Situs resmi GKI Samanhudi Jakarta hadir dengan menyajikan informasi seputar 
kegiatan gereja serta informasi penting lainnya bagi jemaat. Khusus untuk topik 
pendidikan dan hiburan bagi anak Anda, coba kunjungi halaman Pojok Kreatif Anak 
yang terletak pada menu "Keluarga GKI Samanhudi", tepatnya di sub menu paling 
bawah. Halaman ini disediakan untuk anak-anak yang gemar mewarnai gambar. Pada 
halaman mewarnai gambar-gambar Injil ini ada gambar-gambat yang bisa diwarnai 
secara langsung dengan alat (tools) yang tersedia. Hasil mewarnai bisa juga disimpan 
di komputer Anda. Selain itu, di halaman depan bagian bawah, ada beberapa 
permainan kecil seperti Teka-Teki Silang, Menangkap Injil, dan Pacman.  
==> http://www.gki-samanhudi.or.id/drawing/acoloring_1.asp  

Jelajah Situs Manca 

• Kid's Sunday School Place  

Jika Anda memerlukan sumber ide-ide kreatif untuk pelayanan anak- anak, situs ini 
menyediakan bahan-bahan yang akan memotivasi anak- anak segala umur untuk 
belajar lebih banyak tentang Yesus Kristus. Situs ini juga menawarkan keanggotaan 
gratis bagi setiap pengajar di seluruh dunia yang memiliki kerinduan untuk membagikan 
kabar sukacita tentang Kristus kepada anak-anak. Disediakan juga banyak link ke situs-
situs lain yang menyediakan bahan-bahan dan ide-ide untuk pelayanan anak. Anda 
yang membutuhkan poster, gambar, pembatas buku, kartu ayat, dan bahan-bahan lain 
bisa mendapatkannya di situs ini. Bahan-bahan tersebut bisa langsung dicetak. Tidak 
kalah menariknya, situs ini juga menyediakan lagu-lagu pujian untuk anak- anak.  
==> http://www.kidssundayschool.com/  

• Susie's Kids  

Sedang pusing memikirkan aktivitas permainan untuk anak-anak sekolah Minggu 
Anda? Sedang membutuhkan ide-ide baru agar suasana sekolah Minggu tidak 
membosankan? Kunjungi saja situs Susie's Kids. Susie's Kids menawarkan newsletter 
gratis yang berisi ide-ide seputar permainan, aktivitas, atau keterampilan untuk anak-
anak yang bisa Anda dapatkan dengan berlangganan. Selain itu, setiap bulannya situs 
ini juga menampilkan Free Idea of the Month di mana anggota yang mendaftar akan 

http://www.homepagez.com/izaac/
http://www.gki-samanhudi.or.id/drawing/acoloring_1.asp
http://www.kidssundayschool.com/
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mendapat prioritas pemberitahuan dan akses untuk melihatnya. Meski demikian, produk 
utama yang ditawarkan oleh Susie's Kids pada dasarnya adalah buku-buku mereka. 
Untuk itu, masuki saja menu Books untuk melihat buku apa saja yang bisa kita pesan. 
Klik juga menu Complete List of Offerings untuk melihat secara lengkap daftar produk-
produk yang mereka tawarkan, baik yang gratis maupun yang berbayar. Selamat 
berkunjung!  
==> http://www.fun4susieskids.com/index.html  

• SundaySchoolResources  

Tujuan situs ini adalah membantu pengajar ataupun sekolah Minggu dalam 
mengajarkan kepada anak-anak tentang Allah dan bagaimana cara hidup kita yang Dia 
ingini, tentunya sesuai dengan kata Alkitab. Di halaman utama situs ini, ditampilkan 
informasi tentang pernyataan percaya mereka, tujuan pelayanan, dan bagaimana cara 
mereka mencapai tujuan tersebut. Selain menyediakan bahan-bahan yang bisa 
digunakan untuk mengajarkan anak-anak tentang Alkitab, situs ini juga menyediakan 
bahan-bahan berupa clipart dan halaman warna-warni yang bisa digunakan untuk 
mengajarkan kebenaran Alkitab kepada anak- anak. Simak juga sebuah ulasan menarik 
tentang pedoman memilih terjemahan Alkitab yang sesuai untuk anak-anak di sini.  
==> http://www.sundayschoolresources.com/  

• Resources for Christian Teachers  

Untuk Anda para guru sekolah Minggu yang membutuhkan bahan-bahan pengajaran 
ataupun permainan yang bervariasi dan bermakna, Anda bisa kunjungi situs ini. Situs ini 
dibangun oleh pasangan suami istri yang sudah berpengalaman mengajar selama 28 
tahun, baik di sekolah- sekolah Kristen maupun sekolah umum. Kerinduan mereka 
berbagi pengalaman dan membantu para guru dalam mengajar anak-anak tersaji 
melalui situs ini. Bermacam-macam kegiatan permainan bisa Anda temukan di menu 
sebelah kanan, seperti Bible Coloring Pages, Animal Coloring Pages, Craft for Kids, 
Jigsaw Puzzle, dan masih banyak lagi. Disediakan juga link-link ke situs terkait untuk 
melengkapi bahan pengajaran anak. Selain cocok untuk guru sekolah Minggu dan 
pengajar di sekolah Kristen maupun umum, situs ini juga diharapkan bisa melengkapi 
para orang tua dalam mendidik anak-anaknya.  
==> http://www.teacherhelp.org/  

Get the Fresh 

GKWI Online 
http://www.gkwi.org/ 

Situs GKWI Online adalah situs resmi dari Gereja Kristen Wesley Indonesia yang 
berdomisili di Pluit Mas Jakarta. Situs yang belum lama di upgrade ini hadir dengan 
informasi lebih lengkap dan tampilan lebih menarik. Informasi seperti profil Gereja, visi 
misi Gereja sampai profil hamba Tuhan yang melayani disajikan lengkap di sini. 
Kegiatan-kegiatan untuk jemaat hingga pelayanan ke masyarakat juga terekam di 

http://www.fun4susieskids.com/index.html
http://www.sundayschoolresources.com/
http://www.teacherhelp.org/
http://www.gkwi.org/
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website ini. Simak juga menu menarik lain dari situs ini seperti Pustaka Lagu yang berisi 
lirik lagu-lagu rohani yang disertai kord gitar, Galeri Foto, Pusat Download, Permohonan 
Doa, serta Buku Tamu. Untuk Anda yang ingin mempunyai e-mail dengan domain 
(at)gkwi.org, silakan mendaftar karena disediakan juga fasilitas webmail untuk 
pengunjung.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Kabar-baik  

Milis kabar baik dibuat oleh seorang anak Kristen Indonesia yang berdomisili di 
Amerika. Melalui milis ini ia rindu agar kita bisa saling menyebarkan Kabar Baik kepada 
teman-teman kita yang lain. Dengan menjadi anggota, selain berdiskusi kita juga bisa 
berbagi artikel Kristen, bahan-bahan PA, renungan singkat, ilustrasi khotbah, khotbah 
lengkap, dan artikel teologi. Milis ini juga sangat cocok bagi Anda yang mempunyai 
bakat tulis-menulis, para mahasiswa teologia, para pengurus di gereja atau 
persekutuan, para hamba Tuhan, dsb. Milis ini cukup ramai, baik dilihat dari jumlah 
postingan setiap bulan maupun jumlah anggotanya. Silakan bergabung untuk 
memperkaya pengetahuan Anda dan berbagi dengan anggota yang lain.  
==> < kabar-baik-subscribe(at)yahoogroups.com > [bergabung]  
==> < kabar-baik(at)yahoogroups.com > [berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/kabar-baik/ [arsip]  

Milis Publikasi 

e-BinaAnak  

Sebagai publikasi mingguan, e-BinaAnak menyajikan berbagai bahan berupa artikel, 
renungan, tips mengajar, kesaksian, atau ide aktivitas untuk para pengajar Sekolah 
Minggu dan pelayanan anak. Karena isinya yang menarik dan sangat bermanfaat bagi 
pelayanan anak tersebut, tidaklah mengherankan jika sampai saat ini e-BinaAnak telah 
memiliki ribuan pelanggan yang masih terus akan bertambah lagi. Nah, bagi Anda para 
guru sekolah Minggu atau pelayan anak yang membutuhkan bacaan bermanfaat atau 
ide-ide yang kreatif dan menarik untuk mendukung pelayanan Anda, silakan Anda 
segera berlangganan milis publikasi e-BinaAnak.  
==> < subscribe-i-kan-BinaAnak(at)xc.org > [berlangganan]  
==> < owner-i-kan-BinaAnak(at)xc.org > [owner]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/ [arsip]  

http://groups.yahoo.com/group/kabar-baik/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/
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Artikel: Tips Memilih Script Feedback-Form untuk Situs 
Anda 

• Dunia Internet  

Salah satu layanan - yang seharusnya - wajib bagi setiap situs adalah fitur feedback 
dari pengunjung. Ini penting, sebab disitu pengunjung bisa memberikan masukan-
masukan mereka (saran, kritik, pertanyaan, dan sebagainya) kepada pemilik situs.  

Jika mau yang praktis, pengelola situs bisa menuliskan alamat e-mail mereka, lalu 
pengunjung bisa langsung berkirim e-mail ke sana. Tapi cara ini termasuk riskan karena 
alamat e-mail tersebut bisa dicatut oleh spammer. E-mail pemilik situs pun bisa penuh 
oleh serbuan spam.  

Cara yang relatif aman adalah dengan menyediakan halaman "feedback form". Si 
pengelola situs mendesain sebuah formulir sederhana sehingga pengunjung bisa 
mengisinya dan hasilnya terkirim ke e-mail pemilik situs.  

Secara teknis, berikut adalah alur kerja yang umumnya terjadi pada setiap feedback 
form.  

1. Pengunjung mengisi feedback form (untuk selanjutnya disebut FORM saja) yang 
tersedia di situs tertentu (sebut saja situs A).  

2. Data hasil isian ini dibawa ke sebuah script (untuk selanjutnya disebut SCRIPT 
saja) yang tersimpan di server situs A.  

3. SCRIPT memroses data ini, lalu mengirim hasilnya ke e-mail pemilik situs A 
(sebut saja e-mail B), tentu saja dalam bentuk pesan e-mail.  

Jadi, dari alur kerja di atas, jelaslah bahwa ada dua unsur utama yang wajib tersedia 
pada setiap feedback form, yaitu:  

1. FORM  
2. SCRIPT  

FORM biasanya dibuat dengan bahasa HTML standar. Jadi, membuatnya relatif tidak 
sulit. Ada sebuah kode yang harus ditempatkan pada setiap form, yakni form 
action="nama_file_script". Kode inilah yang bertugas untuk meneruskan data isian 
FORM menuju SCRIPT.  

FORM adalah halaman yang tampil di situs Anda, sehingga bisa diakses oleh publik 
dan bisa disalin (dan mungkin ditiru) oleh siapa saja.  

SCRIPT biasanya dibuat dengan program PHP atau bahasa programming lain. Jika 
Anda seorang programmer, tentu membuat script seperti ini bukan urusan sulit. Tapi jika 
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Anda bukan programmer, jangan khawatir. Di internet tersedia banyak sekali script 
feedback form gratisan. Anda tinggal pilih mana yang baik dan sesuai kebutuhan.  

SCRIPT adalah file yang tersimpan di server. Karena itu, seharusnya hanya 
pemilik/pengelola server yang bisa mengaksesnya. Pengunjung situs Anda (kecuali 
hacker barangkali) tidak akan bisa melihat file SCRIPT ini, sehingga semua isinya tak 
akan bisa dilihat oleh orang lain.  

Sebelum menentukan pilihan, ada baiknya Anda memerhatikan tips yang sangat 
penting ini. Kenapa penting? Sebab ini berkaitan erat dengan unsur keamanan. Jika 
tidak teliti, bisa-bisa halaman feedback form di situs Anda dimanfaatkan oleh spammer, 
yang ujung-ujungnya akan merugikan Anda sendiri.  

Jadi, sebelum memilih script feedback form untuk situs Anda, perhatikanlah unsur-unsur 
berikut.  

1. Alamat e-mail si penerima (e-mail recipient).  

E-mail yang dimaksud di sini adalah e-mail B (lihat alur kerja di atas).  

Script feedback form yang aman adalah jika alamat email ini ditempatkan pada 
SCRIPT, bukan pada FORM. Jika ditempatkan pada FORM, bisa saja FORM ini 
dikopi oleh spammer. Mereka mengubah e-mail recipient sekehendak mereka, 
meskipun unsur form action="nama_file_script" tidak diubah. Dengan cara ini, 
form action diarahkan pada SCRIPT di situs Anda, namun e-mail tujuannya entah 
e-mail siapa.  

Akibatnya, si spammer bisa mengirim jutaan e-mail sampah kepada siapa saja, 
namun pesan-pesan sampah ini diproses melalui server situs Anda. Sampai di 
sini, Anda tentu sudah tahu resikonya, bukan? Anda bisa dituduh melakukan 
spamming melalui situs Anda, padahal pelakunya adalah orang lain.  

Karena itu, dalam memilih script feedback form, pastikanlah bahwa alamat e-mail 
recipient ditentukan pada SCRIPT, bukan pada FORM.  

2. Domain restriction.  

Jika faktor e-mail di atas dianggap sebagai sistem keamanan lapis pertama, 
maka domain restriction ini adalah lapis keduanya. Ini akan melindungi SCRIPT 
dan FORM di situs Anda sehingga tidak bisa diproses melalui situs (domain) lain.  

Pada file SCRIPT, seharusnya ada opsi untuk menentukan dari domain mana 
saja proses pengolahan SCRIPT boleh dilakukan. Jika Anda menentukan bahwa 
domain yang diperbolehkan adalah cbn.net.id, maka FORM tersebut hanya bisa 
diproses melalui situs cbn.net.id. Jadi, walaupun FORM pada situs Anda disalin 
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oleh orang lain lalu ditempatkan di situs mereka, ini akan sia-sia saja karena 
FORM tersebut tak dapat berfungsi.  

3. IP blocking.  

Ini adalah sistem keamanan lapis ketiga. Karena itu, unsur ini sebenarnya tidak 
terlalu urgent. Jika script pilihan Anda sudah memenuhi kedua kriteria di atas, 
sebenarnya itu saja sudah sangat bagus. Namun, adanya unsur ketiga ini akan 
membuat SCRIPT tersebut lebih aman lagi. Unsur IP blocking ini akan 
memungkinkan Anda memblokir IP Address tertentu.  

Fitur ini hanya akan berfungsi jika pada hasil isian FORM yang terkirim ke e-mail 
Anda, sudah tercakup IP Address si pengirim pesan. Jika ada orang yang 
mengirim spam atau pesan-pesan tak berguna lainnya melalui fitur ini, Anda 
tinggal melihat IP address- nya, lalu memasukkannya ke dalam daftar alamat IP 
yang diblokir. Ini akan mengakibatkan siapa saja tidak bisa mengisi FORM pada 
situs Anda melalui IP tersebut.  

Jadi, dalam memilih script feedback form, Anda jangan hanya terpaku pada 
kelengkapan fasilitas yang mereka tawarkan. Ketiga unsur di atas adalah yang 
paling penting. (jonru)  

Artikel di atas diedit dari:  

Situs  : CBN  
Alamat : http://www.cbn.net.id/  

Lain-Lain 

Penerapan Pendidikan Kristen Perjanjian Lama Dalam Era Modern 

Bagi orang Israel, pendidikan khususnya pendidikan rohani merupakan bagian integral 
dari perjanjian antara Allah dengan umat- Nya. Ulangan 6:4 memuat "Shema", yaitu doa 
yang diucapkan dua kali sehari, setiap pagi dan petang dalam ibadah di sinagoga. Ayat 
ini amat penting karena merupakan pengakuan iman yang sangat tegas akan TUHAN 
(Yahweh) sebagai satu-satunya Allah yang layak disembah:  

“  "Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!"  ”  
—(Ulangan 6:4)— 

Pernyataan ini kemudian langsung dilanjutkan dengan perintah rangkap untuk 
mengasihi TUHAN dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan mereka (ayat 5), menaruh 
perintah itu dalam hati (ayat 6), mengajarkannya kepada anak-anak mereka secara 

http://www.cbn.net.id/
http://alkitab.mobi/?Ulangan+6%3A4
http://alkitab.mobi/?Ulangan+6%3A4
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berulang-ulang (ayat 7), mengikatkannya sebagai tanda pada tangan dan dahi (ayat 8), 
dan menuliskannya di pintu rumah dan gerbang (ayat 9).  

Orang Israel menafsirkan perintah-perintah tersebut secara harfiah dengan membuat 
"tali sembahyang" yang diikatkan di dahi atau lengan dan berisi empat naskah, salah 
satunya adalah Ulangan 6:4-9 di atas. Ketiga naskah lainnya diambil dari Keluaran 
13:1-10, Keluaran 13:11-16 dan Ulangan 11:18-21. Di dalam keempat naskah tersebut, 
kewajiban untuk mengajarkan hukum dan pengetahuan tentang Allah kepada anak- 
anak mendapat penekanan yang besar. Hal ini menunjukkan besarnya hubungan 
antara pendidikan rohani dalam rumah tangga dengan ketaatan kepada Allah.  

Penerapan Pendidikan PL Untuk Era Modern 

Era modern mengubah cara pandang para pendidik Kristen dalam mendidik anak. 
Toleransi tinggi dan keleluasaan yang tidak terbatas cenderung merupakan gaya 
pendidikan saat ini. Sebenarnya, justru dalam era modern sekarang pendidik Kristen 
harus menerapkan beberapa prinsip dalam Perjanjian Lama yang lebih disiplin dalam 
hal pendidikan anak.  

1. Tanggung jawab pendidikan Kristen pertama-tama dan terutama terletak pada 
orang tua, yaitu ayah dan ibu (Amsal 1:8). Banyak keluarga Kristen masa kini 
yang menyerahkan pendidikan rohani anak mereka sepenuhnya pada gereja 
atau sekolah Minggu. Mereka beranggapan bahwa gereja atau sekolah Minggu 
tentunya memiliki "staf profesional" yang lebih handal dalam menangani 
pendidikan rohani anak mereka. Namun, mereka lupa bahwa lama waktu 
perjumpaan antara anak mereka dengan pendeta, pastor, gembala, guru sekolah 
Minggu, atau pembimbing rohaninya yang hanya beberapa jam dalam seminggu 
tentunya terlalu singkat untuk mengajarkan betapa luas dan dalamnya 
pengetahuan tentang Allah. Satu hal lain yang terpenting adalah Allah sendiri 
telah meletakkan tugas untuk merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anak ke 
dalam tangan orang tua. Merekalah yang harus mempersiapkan anak-anak 
mereka agar hidup berkenan kepada Allah. Gereja dan sekolah Minggu hanya 
membantu dalam proses pendidikan tersebut.  

2. Tujuan utama pendidikan Kristen adalah untuk mengajar anak-anak takut akan 
Tuhan, hidup menurut jalan-Nya, mengasihi Dia, dan melayani Dia dengan 
segenap hati dan jiwa mereka (Ulangan 10:12). Berlainan dengan pendidikan 
oleh dunia yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang penuh ambisi 
untuk sukses, mandiri, dan percaya pada kekuatan diri sendiri, pendidikan 
Kristen mendidik anak-anak untuk memiliki sikap mementingkan Tuhan di atas 
segala-galanya, taat pada Tuhan, dan bergantung pada kekuatan Tuhan untuk 
terus berkarya. Nilai-nilai yang penting dalam pendidikan Kristen adalah kasih, 
ketaatan, kerendahan hati dan kesediaan untuk ditegur.  

3. Orang tua yang baik mendidik anaknya dengan teguran dan hajaran dalam kasih 
(Amsal 6:23). Ada teori pendidikan modern yang menyarankan agar orang tua 
tidak menyakiti anak-anak mereka, baik secara fisik maupun secara verbal atau 
melalui kata-kata karena hal tersebut dapat menimbulkan kebencian dan 

http://alkitab.mobi/?Ulangan+6%3A4-9
http://alkitab.mobi/?Keluaran+13%3A1-10
http://alkitab.mobi/?Keluaran+13%3A1-10
http://alkitab.mobi/?Keluaran+13%3A11-16
http://alkitab.mobi/?Ulangan+11%3A18-21
http://alkitab.mobi/?Amsal+1%3A8
http://alkitab.mobi/?Ulangan+10%3A12
http://alkitab.mobi/?Amsal+6%3A23
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dendam pada orang tua dalam diri anak-anak. Teori ini menganjurkan orang tua 
untuk membangun anak-anaknya hanya melalui pujian dan dorongan. Hal ini 
bertentangan dengan kebenaran Alkitab yang mengatakan bahwa teguran dan 
hajaran juga dapat mendidik anak sama efektifnya dengan pujian dan dorongan, 
selama semuanya dilakukan dalam kasih.  

4. Pendidikan Kristen harus dilakukan secara terus-menerus melalui kata-kata, 
sikap, dan perbuatan (Ulangan 6:7). Kata dalam bahasa Ibrani yang dipakai 
dalam ayat ini adalah "shinnantam" yang berasal dari akar kata "shanan" yang 
berarti mengasah atau menajamkan, biasanya pedang atau anak panah. Kata ini 
dipakai sebagai simbol untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan 
berulang-ulang seperti orang mengasah sesuatu dengan tujuan untuk 
menajamkannya. Orang tua tidak dapat hanya mengandalkan khotbah atau 
pelajaran Alkitab setiap hari Minggu untuk memberi "makanan rohani" bagi anak-
anak mereka. Orang tua harus secara rutin dan dalam segala kesempatan 
menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Lebih jauh 
lagi, orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka, bukan 
hanya melalui perkataan, tapi juga perbuatan.  

Tanggung jawab pendidikan Kristen memang bukan tugas yang mudah, baik bagi 
bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, maupun bagi kita pada zaman sekarang. 
Setiap zaman memiliki kesulitan dan pergumulan masing-masing, namun prinsip-prinsip 
dasar pendidikan Kristen yang alkitabiah tetap bertahan di tengah berbagai teori 
pendidikan baru yang muncul. Jika orang Israel menafsirkan Keluaran 13:9 atau 
Ulangan 6:8 secara harfiah dengan mengikatkan tali sembahyang pada lengan dan dahi 
mereka:  

"Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, 
supaya hukum TUHAN ada di bibirmu;" (Keluaran13:9a)  

Maka saat ini kita yang sudah mengerti makna sesungguhnya dari perintah ini harus 
senantiasa merenungkannya dalam pemikiran kita, memperkatakannya setiap hari, dan 
melakukannya dengan segenap kemampuan tangan kita.  

Penulis : Daniel Kurniawan Budi Laksono  
Sumber  : http://www.sabda.org/pepak/pustaka/050919/  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1073 dan 1074  

ICW Edisi 1073 akan membahas situs Kepemimpinan. Bila Anda mengetahui sumber-
sumber informasi dari dunia internet berupa situs Kristen yang yang berisi bahan-bahan 
tentang kepemimpinan, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim 
reviewnya ke Redaksi ICW.  

http://alkitab.mobi/?Ulangan+6%3A7
http://alkitab.mobi/?Keluaran+13%3A9
http://alkitab.mobi/?Ulangan+6%3A8
http://alkitab.mobi/?Keluaran13%3A9a
http://www.sabda.org/pepak/pustaka/050919/
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Sedangkan ICW Edisi 1074 akan membahas situs Khotbah. Bagi Anda yang 
mengetahui atau mengelola situs yang membahas dan menyediakan bahan khotbah 
baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim info maupun reviewnya ke 
Redaksi ICW.  

Review situs/milis/informasi dapat Anda kirimkan melalui e-mail ke:  
==> < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  
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ICW 1073/Juli/2006: Kepemimpinan  
Salam Kasih  

Apakah arti kepemimpinan? Apakah kualitas dasar seorang pemimpin? Bagaimana 
menjadi seorang pemimpin? Jawaban atas pertanyaan- pertanyaan ini pastilah sangat 
menarik bagi setiap orang, karena pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin, paling 
tidak pemimpin bagi diri sendiri. Nah, dalam ICW edisi 1073 ini secara khusus kami 
telah kumpulkan sumber-sumber informasi yang dapat Anda pakai untuk menambah 
wawasan Anda tentang kepemimpinan dan arti kepemimpinan Kristen. Selamat 
menyimak.  

Selain itu dalam kolom Ulasan kami sajikan pula artikel yang berjudul "Kepemimpinan 
Kristen: Apakah Itu?". Kami harap, sajian ini bisa dipakai menjadi bahan perenungan 
bagi Anda yang secara serius sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon-calon 
pemimpin yang berdampak. Selamat memimpin.  

Staf Redaksi ICW, 
Ani  

  



ICW 2006 
 

147 
 

Jelajah Situs 

• Indo Lead  

Situs Indo Lead ini dibangun atas kerja sama antara YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) 
dan YLI (Yuwana Lestari Indonesia). Sebagai penyedia bahan-bahan tentang 
kepemimpinan, isi situs ini sangatlah lengkap. Bahan-bahan tersebut dikategorikan 
menurut sebelas topik yang bisa Anda lihat di menu sebelah kiri. Tak hanya itu, Anda 
juga bisa memilih berdasar jenis bahan, apakah itu berupa artikel, kutipan, tips, 
workbook, buku elektronik, seri kepemimpinan, kursus, presentasi, hingga audio. 
Fasilitas pencarian yang tersedia juga memudahkan untuk menemukan bahan yang 
Anda cari dengan lebih cepat. Oleh karena itu, bagi para mentor ataupun calon-calon 
pemimpin Kristen, situs ini sangat direkomendasikan untuk Anda. Selain itu, bagi Anda 
yang ingin mendapatkan bahan-bahan mengenai kepemimpinan Kristen secara teratur 
via e-mail, Anda juga bisa berlangganan newsletter bulanan e-Leadership.  
==> http://www.sabda.org/lead/  

• e-Learning  

Situs e-Learning hadir untuk mendukung majunya pelayanan di bidang pendidikan 
kekristenan. Situs ini merupakan pusat unduh (download center) sumber bahan 
pelajaran Kristen dan pendidikan elektronik. Selain dapat diunduh dengan GRATIS, 
berbagai bahan tersebut juga dapat dibaca secara online. Salah satu bagian yang 
tersedia menyajikan informasi tentang kepemimpinan yang bisa dibaca online maupun 
diunduh gratis. Bahan-bahan kepemimpinan yang ada meliputi:  

1. Pemimpin Rohani yang Berkualitas (Nehemia) bahan yang menolong para 
pelayan Kristus dan orang percaya untuk mengembangkan kualitas 
kepemimpinannya.  

2. Kualifikasi Pelayanan Kristus (1 Timotius) bahan ini untuk menolong orang 
percaya supaya memiliki pemahaman yang benar tentang kualifikasi pelayan 
Kristus yang alkitabiah dan kontekstual.  

3. Watak Pekerja Kristus bahan PA yang bertujuan membentuk karakter dan watak 
pekerja Kristus yang sesuai dengan standar Firman Tuhan.  

4. Teks-teks Pedoman yang Tepat bagi Pekerja Kristen materi ini berisi ayat-ayat 
penting yang bisa digunakan sebagai senjata rohani dalam memenangkan jiwa 
bagi Tuhan.  

 
==> http://www.sabda.org/learning/  

• Suara Agape  

Situs yang memiliki motto "Menyuarakan kasih dan kebenaran Allah" ini menampilkan 
beragam artikel menarik seputar kepemimpinan yang tersedia dalam kategori "Power 
Karakter" dan "Kepemimpinan". Bagi para calon pemimpin maupun mereka yang saat 

http://www.sabda.org/lead/
http://www.sabda.org/learning/
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ini menjadi pemimpin persekutuan atau kelompok sel, artikel-artikel kepemimpinan 
tersebut cocok untuk mendasari kepemimpinan Anda. Selain itu, situs ini juga 
menyediakan artikel-artikel menarik lainnya yang terbagi dalam kategori "Bekal Hidup", 
"Misi", "Pemuda", "Keluarga", dan sebagainya. Selamat berkunjung.  
==> http://www.suaraagape.org/  

• DCI World Christian News  

Melalui situs ini, DCI menawarkan berbagai pelatihan yang dilengkapi dengan bahan-
bahan kursus yang bisa diunduh secara gratis. Untuk pelatihan mengenai 
kepemimpinan, Anda bisa masuk dalam pelatihan "Menciptakan Pemimpin" yang terdiri 
dari 7 pelajaran. Kursus DCI ini dibuat oleh Dr. Les Norman dari DCI World Christians, 
UK dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pastor Mahli Sembiring. Saat 
membuka halaman depan situs yang cukup sederhana ini, Anda bisa memilih versi 
bahasa dari 16 pilihan yang tersedia, termasuk bahasa Indonesia.  
==> http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-lessons.htm  

Jelajah Situs Manca 

• Teal  

Situs teal.org menyajikan bahan-bahan kepemimpinan yang alkitabiah. Dengan 
mengambil teladan kepemimpinan tokoh-tokoh Alkitab, bahan- bahan yang tersedia 
diharapkan dapat mencetak generasi pemimpin yang takut akan Tuhan. Selain artikel 
dan tips mengenai kepemimpinan yang bisa dibaca di sini, Anda juga bisa mengunduh 
buku-buku kepemimpinan seperti "Vision Killers" dari George Barna. Topik-topik yang 
ditawarkan dalam situs ini sangat beragam dan cukup mampu menjawab banyak 
pertanyaan yang seringkali membingungkan pemimpin Kristen. Tak hanya potensi 
kepemimpinan saja, topik-topik seperti kerja sama dan berorganisasi juga ada. Juga 
tersedia kuis "Check Out Your Leadership Style" untuk mengetahui tipe kepemimpinan 
Anda.  
==> http://www.teal.org.uk/leadership/  

• Equip  

"Equipping leaders to reach our world" adalah motto yang terpampang di halaman 
depan situs ini. Situs Equip khusus bergerak di bidang kepemimpinan Kristen dan 
mempunyai misi melengkapi secara efektif para pemimpin Kristen bagi pelayanan tubuh 
Kristus di seluruh dunia. Dalam situs yang didirikan oleh Dr. John C. Maxwell ini, Anda 
bisa menemukan artikel ataupun tulisan tentang kepemimpinan di menu "Tools and 
Resources". Menu "Leadership Q&A" menampilkan 15 pertanyaan atau permasalahan 
beserta jawabannya yang sering muncul dari pelatihan kepemimpinan yang diadakan di 
berbagai negara. Kumpulan artikel di bagian "Articles" dikelompokkan berdasarkan 
penulisnya, yaitu Doug Carter, Tim Elmore, dan Dr. John C. Maxwell.  
==> http://www.iequip.org  

http://www.suaraagape.org/
http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-lessons.htm
http://www.teal.org.uk/leadership/
http://www.iequip.org/
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• Christian Leadership Ministries (CLM)  

CLM hadir untuk membimbing orang percaya agar bertumbuh dalam perjalanan iman 
mereka dalam Kristus dan bisa menjadi pemimpin yang mengintegrasikan iman pribadi 
mereka dalam pengajaran, penelitian, publikasi maupun pelayanan. Situs ini merupakan 
bagian dari pelayanan Campus Crusade for Christ International, sebuah organisasi 
yang berdiri sejak tahun 1951. CLM yang berdiri sejak tahun 1980 ini bermisi untuk 
menjangkau para profesor dalam mengubah dunia. Dari situs ini dijelaskan pula alasan 
mengapa sasaran utamanya adalah para profesor. Salah satu alasannya: panggilan 
tertinggi seorang Kristen dalam dunia akademik adalah untuk secara unik mewakili guru 
terbesar yang pernah ada di dunia, ketika ia memberikan pengajaran dan pelayanan 
terbaik. Apabila Anda bukan dosen/pengajar dan ingin mengenal Allah lebih dekat, 
Anda bisa mendapatkan artikel yang berhubungan dengan pengenalan akan Allah. 
Anda juga bisa membaca kesaksian orang-orang yang bekerja di lingkungan kampus, 
dan bagaimana hidup mereka bisa menjadi berkat.  
==> http://www.clm.org/  

• Leadership Network Advance  

Halaman utama situs ini cukup sederhana sehingga Anda langsung bisa melihat apa 
yang ditawarkan di dalamnya. Sebuah kotak pencarian tersedia di pojok kanan atas, 
terdapat juga link ke berita-berita terbaru tentang pelayanan. Di halaman utama tersedia 
sebuah link masuk ke halaman yang memaparkan pencapaian Leadership Network 
dalam membantu gereja dan pemimpin gereja dalam mendapat kesadaran yang lebih 
jelas dan lebih baik tentang visi mereka serta pengaruhnya. Jika Anda ingin 
merenungkan tentang siapa Anda, apa masalah yang sesungguhnya Anda hadapi, 
bagaimana keadaan Anda seharusnya saat ini, atau jika Anda ingin memiliki hidup yang 
berarti, segeralah berkunjung ke bagian "Halftime" untuk menemukan jawabannya. 
Situs ini juga menyediakan resensi buku-buku kepemimpinan yang dijual secara online.  
==> http://www.leadnet.org/  

Get the Fresh 

GMII Imanuel 
http://www.gmiiimanuel.org/ 

Situs yang masih baru dan dalam pengembangan dari Gereja Misi Injili Indonesia 
Jemaat Imanuel Jakarta ini hadir untuk memberikan informasi seputar kegiatan dan 
aktivitas pelayanan yang dilakukan. Info seputar gereja yang dimuat di situs ini antara 
lain adalah tentang visi dan misi gereja, sejarah berdirinya organisasi gereja, termasuk 
kegiatan ibadah. Disajikan juga renungan untuk siraman rohani para pengunjung situs. 
Untuk menikmati kegiatan gereja secara visual, Anda bisa lihat di menu foto-foto yang 
menyajikan laporan kegiatan dalam bentuk gambar. Mengingat situs ini masih akan 
terus berkembang, bahan-bahan di dalamnya pun diharapkan akan terus bertambah. 
Selamat berkunjung.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

le_kania  

Milis diskusi le_kania dibentuk dengan visi menjadi wadah bagi profesional Kristen 
untuk pengembangan kompetensi diri dan bertumbuh dalam iman Kristen. Sementara 
misi milis ini yaitu untuk meningkatkan profesionalitas kepemimpinan kristen dengan 
menyediakan sarana untuk menambah wawasan manajemen dan bisnis serta prinsip- 
prinsip kepemimpinan kristiani. Sampai saat ini, anggota milis yang dibentuk sejak 
tahun 2004 ini tercatat sebanyak 90 orang. Silakan mengikuti milis ini untuk 
memperoleh informasi untuk pengembangan diri Anda.  
==> < le_kania-subscribe(at)yahoogroups.com > [bergabung]  
==> < le_kania(at)yahoogroups.com > [berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/le_kania/ [arsip]  

Milis Publikasi 

e-Leadership  

Publikasi e-Leadership merupakan newsletter elektronik yang diterbitkan secara berkala 
sebulan sekali oleh Yayasan Lembaga SABDA melalui jaringan sistem I-KAN (Internet - 
Komputer Alkitab Network). Publikasi e-Leadership diluncurkan guna mendukung dan 
memperlengkapi pelayanan Situs "Indonesian Christian Leadership Training, Network 
and Resources Center" sekaligus mendukung pelayanan pengembangan/ pelatihan 
kepemimpinan Kristen di Indonesia. Melalui e-Leadership akan disebarkan berbagai 
tulisan bermutu dan alkitabiah (artikel, renungan, tips, dll.) dan informasi-informasi lain 
yang dapat digunakan untuk memperlengkapi para pemimpin, pelatih, juga hamba- 
hamba Tuhan, khususnya mereka yang terbeban untuk meningkatkan dan 
mengembangkan pelayanan kepemimpinan Kristen Indonesia.  
==> <subscribe-i-kan-leadership(at)xc.org> [berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/leadership/ [arsip]  
==> http://www.sabda.org/lead/ [Situs Indo Lead]  

  

http://groups.yahoo.com/group/le_kania/
http://www.sabda.org/publikasi/leadership/
http://www.sabda.org/lead/
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Artikel: Blogging di Ponsel 

• Dunia Internet  

Pernah mendengar istilah blog? Atau Anda sendiri adalah seorang blogger? Weblog 
(dari kata web dan log) atau blog adalah suatu website yang diisi atau di-posting secara 
teratur lalu ditampilkan dengan posting-an terbaru diletakkan di bagian paling atas. Si 
pemilik atau pengisi blog biasa disebut blogger. Isinya umumnya catatan-catatan harian 
atau catatan dengan topik khusus yang diminati blogger tersebut.  

Berminat menjadi blogger? Anda hanya perlu masuk ke internet supaya bisa 
mengakses layanan blog atau web hosting yang kini sudah banyak tersedia. Tapi 
bagaimana kalau Anda kebetulan sedang berada jauh dari PC (Personal Computer) 
yang berinternet padahal ingin segera menumpahkan unek-unek? Pakai saja ponsel.  

Berkat statusnya yang mobile, ponsel merupakan perangkat yang sangat sesuai untuk 
ber-blogging-ria. Apalagi fitur kamera juga diadopsinya. Jika ada obyek yang menarik, 
tinggal jepret saja lalu langsung posting di blog.  

Berikut ini beberapa layanan mobile blog.  

Pyra Labs  

Layanan ini bersaudara dengan situs blog beken www.blogger.com. Selain mem-
posting via Internet di PC, para bloggernya bisa mengirimkan teks atau foto melalui 
MMS atau e-mail ke <go(at)blogger.com>. Secara otomatis, posting-an baru ini akan 
dimuat di blog mereka. Layanan ini tidak mengenakan tarif apa pun, sehingga 
pelanggannya hanya perlu membayar tarif MMS dan internet standar dari operator.  

Tidak sekadar gambar, blogger juga bisa melakukan posting suara (AudioBlogger) 
dengan cara menelepon nomor tertentu dan meninggalkan pesan yang kemudian akan 
diposting dalam bentuk file MP3. Sayang, layanan ini baru berlaku untuk pelanggan 
operator di Amerika Serikat.  

WaveMarket  

Lewat aplikasi bernama StreetHive, blogger bisa mengetahui siapa saja yang sedang 
aktif, mencari mereka di peta, serta meninggalkan pesan atau foto di tempat-tempat 
menarik yang telah dikunjungi. Jadi, dengan melihat-lihat peta blogger akan mengetahui 
siapa pergi ke mana, mengecek lokasi-lokasi favorit, apa saja komentar mengenai 
tempat tersebut, hingga membaca curhat sesama blogger. Untuk melakukan semua 
aktivitas ini via ponsel, WaveMarket menyediakan fitur StreetHive Mobile.  
==> http://streethive.com  

Sony Ericsson  

http://streethive.com/
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Berkolaborasi dengan Google, pada bulan Februari 2006 lalu Sony Ericsson 
mengumumkan rencananya mengintegrasikan fitur "web search" dan Blogger milik 
Google ke ponselnya. Aplikasi semacam ini disebut- sebut baru pertama kali dirilis di 
dunia. Handset Sony Ericsson yang bakal mengadopsi fitur ini adalah ponsel 3G K610-
nya, seri K800, dan K790.  

Nokia  

Sejak tahun 2004, vendor asal Finlandia ini sebenarnya 'telah merilis software bernama 
Lifeblog yang akan menyinkronkan pesan, gambar, serta klip video dan audio yang ada 
di ponsel ke PC atau sebaliknya secara mudah dan cepat. Proses ini bisa dilakukan via 
kabel data, inframerah, atau Bluetooth. Di PC maupun di ponsel, Lifeblog kemudian 
secara otomatis akan mengatur semua file tersebut berdasarkan kronologinya sehingga 
asyik untuk dinikmati. Pengguna juga bisa mengedit atau mengirimkan file tersebut 
lewat e-mail atau mem-posting-nya ke weblog via ponsel.  

Tertarik? Saat ini, baru beberapa ponsel Nokia saja yang bisa men- download-nya yakni 
seri 7610, 6682, 6681, 6680, 6670, 6630, 6260, dan 3230, juga Nokia seri N (N70, N71, 
N80, N90, N91, N92). Lifeblog versi 2.0 bisa diunduh secara gratis di situs nokia di:  
==> http://www.nokia.com/lifeblog.  

IM3  

Indosat telah merilis layanan moblog bagi pelanggan IM3-nya yang diberi nama M3-
Blog. Aplikasi ini tidak jauh beda dengan layanan blog pada umumnya. Tapi selain 
memiliki URL (Uniform Resource Locator) pribadi sesuai keinginannya, pelanggan juga 
boleh mempunyai maksimal 5 blog yang berbeda dengan satu account login yang 
sama.  

Tapi hal yang paling menarik dari layanan ini, yaitu alternatif aksesnya. Selain lewat 
web, pelanggan IM3 juga bisa mengisi blog-nya via WAP atau SMS. Jadi, ada tiga 
pilihan jalur yang bisa dimanfaatkan, yakni GPRS, SMS, dan MMS. Untuk bergabung, 
pelanggan IM3 mesti mendaftarkan diri dulu sebagai anggota IM3-access, lalu 
melakukan login ke M3-Blog.  
==> http://blog.m3-access.com  

KC/SINYAL  

Sumber diedit dari:  

Judul Surat Kabar  : KOMPAS, Edisi Senin, 12 Juni 2006  
Halaman  : 55  

Lain-Lain 

http://www.nokia.com/lifeblog
http://blog.m3-access.com/
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Kepemimpinan Kristen: Apakah Itu? 

Kepemimpinan dapat dilihat dari banyak sudut yang berbeda. Kepemimpinan adalah 
suatu posisi. Perusahaan mempunyai para pemimpin. Organisasi mempunyai para 
pemimpin. Kelompok mempunyai pemimpin. Kepemimpinan adalah suatu hubungan. 
Pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut - menurut definisinya. Mungkin 
orang-orang mengikuti karena inspirasi, kepentingan pribadi, atau karena struktur 
organisasi. Tetapi pengikut mutlak harus ada. Kepemimpinan adalah tindakan. 
Pemimpin dikenal melalui tindakan kepemimpinan yang mereka perlihatkan. Seseorang 
mungkin mempunyai sederetan sifat seorang pemimpin, tetapi bila ia tidak pernah 
mengambil tindakan untuk memimpin, ia bukan (belum menjadi) seorang pemimpin. 
Pada dasarnya kepemimpinan Kristen berbeda dari bentuk-bentuk kepemimpinan yang 
lain dalam hal motivasinya, yaitu alasan dari tindakan-tindakannya.  

Bagaimana Mendefinisikan Seorang Pemimpin  

Apakah seseorang disebut pemimpin karena kualitas atau sifat yang diperankannya? 
Apakah seseorang disebut pemimpin sebagai akibat hubungannya dengan satu 
kelompok? Apakah seseorang disebut pemimpin karena hal-hal yang dilakukannya? 
Selama ini ada kebingungan yang umum antara pribadi atau peran dari pemimpin 
dengan peran manajer (atau administratur atau eksekutif atau direktur atau jenderal 
atau penguasa atau apa pun nama yang diberikan pada kedudukan seseorang). 
Kebingungan ini cukup wajar. Orang-orang yang tenyata merupakan pemimpin yang 
baik ternyata duduk dalam kedudukan pemimpin. Karena mereka jarang dikenal 
sebagai pemimpin sampai mereka mengambil peran pemimpin, sulit untuk 
membedakan individu dengan perannya. "Kepemimpinan sangatlah penting. 
Sesungguhnya, tidak ada yang dapat menggantikannya. Tetapi kepemimpinan tidak 
dapat diciptakan atau dipromosikan. Kepemimpinan tidak dapat diajarkan ataupun 
dipelajari". Itulah yang ditulis oleh pakar manajemen, Peter Drucker, dalam bukunya, 
"The Practice of Management" (Harper & Row, 1954, hal. 158). Drucker percaya bahwa 
tugas dari suatu organisasi adalah menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan 
kualitas kepemimpinan yang potensial menjadi efektif. Dengan kata lain, sifat-sifat 
kepemimpinan adalah bagian dari susunan dasar seseorang.  

Sifat-sifat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi jelas sampai orang itu ada dalam 
situasi kepemimpinan. Sebagian besar orang, walaupun tidak semua, yang ada dalam 
posisi memimpin telah ditempatkan di sana karena kemampuan memimpin mereka 
telah diketahui. Bila Anda atau rekan Anda tidak mempunyai karakter dasar seorang 
pemimpin, Anda tidak akan menjadi seorang pemimpin. Tetapi tidak berarti bahwa 
orang yang mempunyai potensi sebagai pemimpin akan dengan sendirinya 
mendapatkan peran sebagai pemimpin. Kalau begitu, apa definisi seorang pemimpin 
itu? Definisi yang paling tepat ialah seseorang yang mempunyai pengikut-pengikut 
dalam situasi tertentu. Tidak semua orang akan menjadi pemimpin dalam setiap situasi. 
Tetapi seorang pemimpin akan dikenali dari kenyataan bahwa ia mempunyai pengikut.  

Apakah Ada Kualitas Dasar?  
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Kalau begitu, apakah ada kualitas dasar yang dimiliki oleh semua pemimpin pada 
tingkat tertentu? Para pengamat pemimpin dan mereka yang pernah menjadi pemimpin 
tampaknya menunjukkan sejumlah sifat yang universal. Beberapa sifat tersebut bersifat 
turunan atau berkaitan erat dengan lingkungan khusus. Yang lainnya adalah sifat yang 
dipelajari. Dedikasi tanpa pamrih adalah hal pertama yang dikemukakan oleh Jenderal 
Eisenhower ("What is Leadership", majalah Reader's Digest, Juni 1965, hal. 50). Dalam 
diri seorang pemimpin ada keyakinan terhadap apa yang sedang dilakukan, sasaran 
yang ingin diraih, dan alasan yang didukungnya, yang melampaui pribadinya. Ia bahkan 
bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan tugasnya. Ini membutuhkan 
keberanian. Bertahan walaupun menghadapi berbagai rintangan yang nyata membuat 
keputusan dengan informasi yang tidak memadai, mempertaruhkan reputasi dan 
kesejahteraan materi, membutuhkan keberanian yang didasarkan pada keyakinan. 
Sebagian besar dari keberanian ini akan menampakkan dirinya dalam ketegasan 
mengambil keputusan. Keputusan harus diambil. Orang lain boleh bimbang, namun 
pemimpin membuat keputusan dan melaksanakannya.  

Kepemimpinan membutuhkan kemampuan persuasif. Bila orang-orang mau ikut, 
mereka harus diyakinkan bahwa sasaran dan aspirasi pemimpin layak untuk 
memperoleh dedikasi mereka dan mereka pun harus dimotivasi untuk mencobanya. 
Yang menarik, hampir ada kesepakatan universal bahwa para pemimpin yang paling 
menonjol mempunyai kerendahan hati yang membuat mereka bersedia menerima 
tanggung jawab atas kegagalan dan juga keberhasilan. Sampai pada tahap ini kita 
membicarakan kualitas yang mungkin dimiliki oleh siapa saja dalam bidang apa saja. 
Tetapi bagi sebagian besar situasi kepemimpinan, harus ada kecakapan; orang tersebut 
harus mempunyai kecakapan dalam bidang yang sedang dikerjakannya. Tanpa 
kecakapan hanya sedikit peperangan yang akan dimenangkan, tidak akan ada kapal 
laut yang berlabuh, tidak akan ada organisasi (Kristen ataupun yang lain) yang bertahan 
lama. Tentu saja kecakapan, membutuhkan kecerdasan dan kreativitas sampai pada 
tingkat mana pun yang dibutuhkan. Banyak orang berpikir bahwa para pemimpin 
mempunyai kepribadian atau karisma yang hebat.  

Baik pengamatan pribadi maupun sedikit penelitian akan segera memperlihatkan 
kepada Anda bahwa "kepribadian" bukanlah salah satu kualitas dasar. Ada pemimpin 
yang pribadinya hangat dan ramah. Ada juga yang dingin dan tidak ramah, dan ada 
juga yang sangat dikenal oleh umum karena gaya mereka, termasuk mereka yang 
pendiam. Para pemimpin juga tidak dapat digolongkan berdasarkan cara mereka 
mengerjakan tugas mereka. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda diktator, 
otokrasi, penuh kebajikan, ataupun demokrasi. Beberapa orang memimpin melalui 
teladan. Yang lain memimpin dengan mengacu kepada orang banyak. Beberapa 
pemimpin adalah orang-orang pemecah masalah yang bekerja dengan baik dalam 
kelompok. Yang lainnya mungkin membanggakan diri mereka atas kemampuan mereka 
dalam mengambil keputusan dan bersukacita dengan keputusan pribadi yang dibuat 
dengan cepat. Dalam masyarakat yang kompleks di mana sebagian besar dari kita 
bekerja, mereka yang memegang posisi kepemimpinan dalam organisasi yang dinamis 
telah belajar menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka pada situasi tersebut.  

Bagaimana Menemukan Pemimpin yang Baik  
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Bila Drucker benar, bila kepemimpinan "tidak dapat diajarkan atau dipelajari", lalu 
apakah yang dapat kita lakukan untuk menemukan, mempersiapkan, dan memilih 
pemimpin yang terbaik? Jawabannya terletak dalam pembentukan organisasi yang 
mendorong dan mempromosikan kualitas-kualitas dasar ini. Kepemimpinan berkaitan 
erat dengan situasi. Kepemimpinan adalah kombinasi antara pemimpin yang tepat yang 
memimpin kelompok yang tepat dalam serangkaian situasi yang tepat. (Pemimpin yang 
paling kompeten adalah pemimpin yang dapat meneruskan kepemimpinannya dalam 
sejumlah situasi dalam arti yang paling luas.) Apakah Anda ingin menarik dan memupuk 
pemimpin yang baik? Bangunlah di dalam organisasi Anda sasaran dan tujuan yang 
membutuhkan dedikasi dan keberanian. Tentukanlah standar perilaku, tanggung jawab, 
dan kinerja yang tinggi. Perlihatkan rasa hormat kepada seseorang dan pekerjaannya. 
Ciptakanlah iklim di mana pemimpin yang baik akan terlihat dan dipupuk.  

Sekali iklim tersebut hadir, pemimpin-pemimpin yang baik akan mulai mengidentifikasi 
diri mereka. Pada saat itulah latihan dapat dimulai. Sebagaimana yang kami katakan 
sebelumnya, pemimpin harus mempunyai kecakapan yang memadai di bidang mereka. 
Bila seseorang harus memikul tanggung jawab yang lebih luas, ia harus memperoleh 
latihan khusus yang diperlukan. Hal ini dapat diperoleh secara formal melalui 
pendidikan akademis lanjutan atau latihan kerja. Bila dipilih latihan kerja, harus 
diperhatikan bahwa baik orang tersebut maupun pengawas mengerti tujuan-tujuan 
(yang dapat diukur) dari latihan tersebut.  

Ini tidak berarti bahwa karena seseorang menonjol secara teknis, dengan sendirinya ia 
adalah pemimpin. Menaruh seseorang yang cakap secara teknis dalam kedudukan 
pemimpin sementara orang tersebut bukan pemimpin hanya akan membuktikan 
kebenaran Prinsip Peter. ("Setiap orang pada akhirnya sampai kepada tingkat 
ketidakmampuannya".)  

Apakah Kepemimpinan Kristen Itu?  

Apakah kepemimpinan Kristen itu? Kepemimpinan Kristen ialah kepemimpinan yang 
dimotivasi oleh kasih dan disediakan khusus untuk melayani. Itu merupakan 
kepemimpinan yang telah diserahkan kepada kekuasaan Kristus dan teladan-Nya. Para 
pemimpin Kristen terbaik memperlihatkan sifat-sifat yang penuh dengan dedikasi tanpa 
pamrih, keberanian, ketegasan, belas kasihan, dan kepandaian persuasif yang menjadi 
ciri pemimpin agung.  

Pemimpin Kristen sejati telah menemukan bahwa kepemimpinan dimulai dari handuk 
dan baskom dalam peran seorang pelayan:  

• Dedikasi tanpa pamrih dimungkinkan karena orang Kristen tahu bahwa Allah 
mempunyai strategi besar di mana ia menjadi bagiannya.  

• Keberanian diperbesar oleh kekuatan yang datang dari Roh yang berdiam di 
dalam hati kita.  

• Ketegasan datang karena mengetahui bahwa tanggung jawab akhir tidak terletak 
pada dirinya.  
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• Kepandaian persuasif didasarkan pada kesetiaan kepada satu alasan yang 
melampaui segala alasan lainnya.  

• Kerendahan hati berasal dari kesadaran bahwa Allahlah yang melakukan 
pekerjaan tersebut.  

Apakah Anda Seorang Pemimpin?  

Apakah Anda seorang pemimpin Kristen? Memimpinlah! Maksud dari kepemimpinan 
adalah untuk memimpin.  

Sumber diedit dari:  

Judul buku  : Kepemimpinan Kristen  
Penulis  : Dr. Yakob Tomatala  
Penerbit  : YT Leadership Foundation, Jakarta 2002  
Halaman  : 12 - 15  
URL  : http://www.sabda.org/lead/?title=kepemimpinan  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1074 dan 1075  

ICW Edisi 1074 akan mengangkat topik tentang Khotbah, sedangkan ICW Edisi 1075 
mengulas seputar Misi.  

Bagi Anda yang mengetahui atau mengelola situs yang membahas dan menyediakan 
informasi tentang Khotbah maupun Misi, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan 
mengirim infonya maupun reviewnya ke Redaksi ICW melalui e-mail ke: < staf-
icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  

  

http://www.sabda.org/lead/?title=kepemimpinan
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ICW 1074/Agustus/2006: Khotbah  
Salam Kasih  

Khotbah merupakan bagian utama dari acara kebaktian gereja, karena di sinilah 
kebenaran firman Tuhan dipaparkan kepada jemaat. Oleh karena itu, posisi seorang 
pengkhotbah dan apa yang dikhotbahkan menjadi sangat penting.  

Melalui khotbah inilah gereja dibangunkan dan jemaat dikenyangkan dengan makanan 
rohani. Seberapa sehat keadaan kerohanian jemaat gereja bukan tergantung dari 
seberapa menyenangkan khotbah yang disampaikan atau seberapa lucu cerita-cerita 
yang disampaikan oleh pengkhotbah, tapi tergantung dari seberapa dalam dan akurat 
pengkhotbah mengupas kebenaran Firman Tuhan.  

Berangkat dari kebutuhan akan khotbah yang bermutu dan alkitabiah ini, ICW ingin 
menyajikan review sejumlah situs yang menyediakan kumpulan khotbah yang dapat 
diakses secara umum. Silakan memberi penilaian sendiri apakah khotbah-khotbah 
tersebut memberi manfaat bagi pertumbuhan rohani Anda.  

Penyunting ICW, 
RS Kurnia  
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Jelajah Situs 

• Reformed Movement  

Situs Reformed Movement hadir dengan koleksi materi khotbah dan artikel yang cukup 
padat dan berbobot. Sesuai namanya, khotbah- khotbah dari hamba Tuhan beraliran 
Reformed bisa Anda baca di sini. Beberapa di antaranya, yaitu John Calvin, R.C. 
Sproul, John Owen, dan masih banyak lagi, termasuk pengkhotbah-pengkhotbah dari 
Indonesia. Untuk lebih mengenal tokoh-tokoh Reformed, Anda bisa simak profil dan 
kisah hidup mereka di menu Mengenal Lebih Dekat. Materi yang tersaji dikemas dalam 
bentuk artikel, ringkasan khotbah, dan juga resensi buku (sebagian dalam bahasa 
Indonesia, sebagian lagi dalam bahasa Inggris). Sebagai tambahan, tersedia juga topik- 
topik mengenai aliran-aliran gereja ataupun pandangan tertentu yang saat ini marak 
seperti Pluralisme, Katolik Roma, Karismatik, Orthodox Syria, Liberalisme, Doa untuk 
Orang Mati, dan Saksi Yehova. Silakan berkunjung.  
==> http://www.geocities.com/reformed_movement/  

• Gilbert Lumoindong Ministry (GL Ministry)  

Ingin membaca dan mendengar khotbah-khotbah secara langsung? Di sinilah 
tempatnya. Situs resmi GL Ministry (Gilbert Lumoindong Ministry) ini menyajikan kolom 
yang berisi khotbah ataupun ulasan firman Tuhan, antara lain Suara Bagi Bangsa, 
Pesan Hamba-Nya, dan Ikhtisar Khotbah. Untuk melihat isi situs lebih dalam, silakan 
memilih kolom submenu situs yang terletak di sisi kiri. Selain menyediakan khotbah, 
artikel, dan kesaksian, GL Ministry juga melayani konseling dan permohonan doa via 
internet. Info lengkap tentang profil GL Ministry dan produk-produknya bisa Anda 
temukan di menu bagian atas. Silakan berkunjung untuk mendapatkan berkat!  
==> http://www.glministry.com/  

• GBIKA  

Situs resmi GBI Keluarga Allah yang berdomisili di Solo ini hadir dengan domain dan 
desain baru. Domain atau alamat situs yang dulunya <gbika.or.id> sekarang telah 
berganti menjadi <gbika.org>. Untuk mengetahui khotbah gembala sidang, Anda bisa 
membuka menu Sharing Gembala yang menyajikan khotbah pada hari Minggu yang 
juga menjadi bahan sharing untuk kelompok sel gereja selama satu minggu itu. Materi 
khotbah selalu dimutakhirkan (update) setiap minggunya. Namun sayangnya, arsip 
khotbah tidak tersedia. Selain informasi seputar kegiatan gereja beserta jadwal 
ibadahnya, di situs ini Anda bisa menemukan beberapa kesaksian jemaat maupun 
pelayan Tuhan yang melayani di GBIKA. Untuk mengenal gereja yang dikenal dengan 
Prinsip 12 Kelompok Sel ini, Anda bisa membaca sejarah perkembangannya di menu 
About Us.  
==> http://www.gbika.org/  

• Rhemaradio  

http://www.geocities.com/reformed_movement/
http://www.glministry.com/
http://www.gbika.org/
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Khotbah-khotbah Pdt. Petrus Agung Purnomo diwujudkan dalam bentuk artikel-artikel 
pendek yang menarik. Anda juga bisa mengembangkannya menjadi suatu khotbah. 
Disediakan juga polling di setiap artikel untuk mengukur kualitas dari artikel pendek 
tersebut. Di sini Anda akan melihat bagaimana satu ayat firman Tuhan dijelaskan 
dengan artikel pendek yang tidak hanya mudah dipahami, namun diharapkan juga 
membangun. Anda bisa menemukan khotbah-khotbah dalam wujud artikel pendek itu di 
menu artikel. Situs yang juga situs resmi Radio Rhema FM Semarang ini merupakan 
salah satu media yang Tuhan percayakan di Gereja JKI Injil Kerajaan, Semarang.  
==> http://www.rhemaradio.com/  

• Philadelphia International Bible Institute  

Situs ini memuat bahan-bahan khotbah dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa 
Indonesia, Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, dan Spanyol. Khotbah-khotbah tersebut 
merupakan transkrip dari khotbah yang pernah dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan 
seperti Dr. Eddy Peter P. M.Th., Dr. R.L. Hymers, Jr. Th.D., dan Dr. W.A. Criswell dalam 
pelayanan mereka di berbagai tempat. Tak hanya transkrip, Anda juga bisa 
mendapatkan rekamannya dengan masuk ke menu Video Sermons. Sementara itu, 
menu-menu lain akan menavigasikan Anda yang ingin memesan buku (Books) dan 
modul-modul (Modul). Sedangkan bagi yang berminat untuk mengikuti kursus teologi 
jarak jauh yang diselenggarakan oleh Philadelphia International Baptist Institute (PIBI), 
klik saja menu Program Pendidikan Teologi Jarak Jauh. Selamat menjelajah!  
==> http://www.philadelphia-international.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Sermon.org  

Sermon.org adalah situs penyedia khotbah, terutama khotbah-khotbah beraliran 
Reformed. Situs yang dibangun sebagai bentuk pelayanan dari Grace Baptist Church of 
Canton, Michigan, Amerika Serikat ini telah memiliki lebih dari 1.900 khotbah yang 
ditulis oleh lebih dari 80 pembicara. Selain khotbah-khotbah terbaru yang ditampilkan di 
halaman depannya, kita juga bisa memanfaatkan sistem pencarian berdasarkan nama 
pembicara, ayat Alkitab, topik, maupun gereja/ tempat di mana khotbah itu pernah 
dibawakan. Jika ingin lebih mudah, manfaatkan saja pencarian berdasar kata kunci. 
Selain khotbah- khotbah lepas yang pernah dibawakan oleh pembicara seperti C.H. 
Spurgeon, Bart Carlson, George Whitefield, John MacArthur, dll., kita juga bisa 
mendapatkan transkrip serial khotbah tentang tema- tema seperti "Prayer" dan "Christ's 
Return". Nah, segera saja kunjungi:  
==> http://www.sermon.org/  

• Sermon Central  

Sermon Central adalah situs yang berisi khotbah-khotbah yang bisa dibaca secara 
tersambung (online). Situs ini menekankan bahwa khotbah yang ditampilkan harus 
memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut.  

http://www.rhemaradio.com/
http://www.philadelphia-international.com/
http://www.sermon.org/
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• Isi khotbah tidak menekankan hal-hal yang berhubungan dengan denominasi.  
• Tidak akan menulis khotbah yang menolak Kristus sebagai manusia sejati.  
• Juga tidak akan ditemukan khotbah yang berbau SARA.  

Anda juga bisa berpartisipasi untuk menulis khotbah di situs ini setelah memenuhi 
beberapa syarat yang mereka ajukan. Juga tersedia fasilitas pencarian untuk khotbah 
yang Anda inginkan termasuk pencarian ayat Alkitab untuk beberapa versi Alkitab 
bahasa Inggris yang terkenal seperti NIV dan KJV. Selain khotbah, juga disediakan 
artikel-artikel dan cerita-cerita ringan seputar kehidupan Kristen.  
==> http://www.sermoncentral.com/  

• Sermon.com  

Sermon.com adalah salah satu situs yang menyediakan bahan-bahan khotbah yang 
sangat lengkap. Selain menyediakan bahan-bahan khotbah, Anda juga bisa 
mendapatkan contoh-contoh ilustrasi yang bisa digunakan untuk membuat khotbah 
Anda lebih hidup. Disediakan juga khotbah untuk anak-anak dengan isi yang lebih 
ringan. Di samping itu, terdapat juga sejumlah naskah drama yang bisa dipakai untuk 
acara Natal, Paskah, atau acara Kristen lainnya. Yang tidak kalah menarik, situs ini juga 
menyediakan bahan-bahan khotbah dalam bentuk presentasi PowerPoint, sehingga jika 
Anda berkhotbah dengan bantuan komputer, bahan-bahan itu bisa langsung dipakai. 
Situs ini benar- benar menawarkan khotbah yang ditulis secara profesional dengan 
ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Semuanya bisa Anda cari dengan menggunakan kata 
kunci berdasarkan waktu penulisannya, ayat, topik dan berdasarkan penulis khotbah.  
==> http://www.sermons.com/  

Kami menyarankan agar Anda juga berkunjung ke dua situs di bawah ini guna 
melengkapi pencarian bahan khotbah yang Anda butuhkan.  

• Sermon Illustrations  
==> http://www.sermonillustrations.com/  

• Sermon Audio  
==> http://www.sermonaudio.com/  

Get the Fresh 

pendeta-gki.berteologi 
http://pendeta-gki.berteologi.net/ 

Pernahkah Anda membayangkan berapa banyak berkas yang tersimpan di komputer 
pribadi para pendeta? Mulai dari khotbah mingguan, koleksi ilustrasi, rancangan liturgi, 
hingga makalah seminar yang harus disampaikan. Bayangkan, jika seluruh pendeta dari 
Sinode Gereja Kristen Indonesia beramai-ramai mengumpulkan berkas-berkasnya dan 
menyajikannya bersama-sama dalam sebuah situs.  

http://www.sermoncentral.com/
http://www.sermons.com/
http://www.sermonillustrations.com/
http://www.sermonaudio.com/
http://pendeta-gki.berteologi.net/
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Situs pendeta-gki.berteologi ini digarap dengan gagasan dan harapan semacam itu. 
Selain artikel dan tautan (link) ke situs-situs GKI, disediakan juga daftar istilah gereja 
dan istilah teologis beserta artinya di halaman Glossary. Situs ini sangat cocok untuk 
jemaat maupun hamba Tuhan yang ingin memperkaya pengetahuannya. Semoga Anda 
bisa memanfaatkan situs ini untuk pelayanan Anda maupun sebagai bacaan pribadi. 
Selamat menikmati!  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

getlife_online  

Satu lagi milis kristiani hadir di dunia internet. Milis getlife_online merupakan salah satu 
pengembangan pelayanan dari GetLIFE!, majalah Kristen dengan slogan khasnya, "for 
life is worship". Diharapkan melalui milis ini setiap pembaca bisa lebih berinteraksi 
dengan pembaca GetLIFE! lainnya. Bertanya seputar majalah GetLIFE! atau sekadar 
bertanya jawab dengan anggota milis lainnya bisa Anda lakukan di milis ini. Dari 
statistik di arsip milis, keanggotaan milis ini cukup signifikan dan terus bertambah. 
Silakan bergabung dan berkenalan dengan pembaca GetLIFE! lainnya.  
==> < getlife_online-subscribe(at)yahoogroups.com > [bergabung]  
==> < getlife_online(at)yahoogroups.com > [berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/getlife_online/ [arsip]  
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Artikel: Kebanyakan Blogger Menulis Kehidupan Pribadi 

• Dunia Internet  

Jakarta Sebagian besar blogger lebih memilih menulis blog mengenai kehidupan pribadi 
mereka daripada membahas soal politik dan teknologi. Berikut adalah hasil survei yang 
dilakukan oleh lembaga riset The Pew.  

Lebih dari tiga per empat blogger yang disurvei menyatakan, mereka menulis blog untuk 
berbagi pengalaman pribadi mereka. Sedangkan yang menulis blog untuk berbagi 
pengetahuan atau keterampilan mereka kepada yang lain hanya 6 dari 10 blogger.  

"Blog dibuat secara individu, itu yang menjadikan kreativitas mereka untuk 
mengekspresikan diri," tutur Amanda Lenhart selaku senior research specialist di Pew, 
yang dikutip detikINET dari techweb.  

Hasil survei juga menunjukkan hanya sebagian kecil blogger yang tertarik dengan topik 
di luar kehidupan pribadi mereka.  

Tercatat hanya 11% blogger yang fokus di bidang politik dan pemerintahan, 7% di 
bidang hiburan, 5% di bidang olahraga, 5% menggemari berita umum yang sedang 
hangat dan bisnis, 4% di bidang teknologi, dan 2% di bidang keagamaan dan aliran 
kepercayaan. Jumlah yang lebih kecil lagi tercatat di komunitas hobi, kesehatan, dan 
berbagai topik lainnya.  

Penelitian yang dilakukan The Pew juga menunjukkan bahwa orang dewasa Amerika 
lebih memilih membaca blog daripada menulisnya. Hal ini bisa dilihat dari hasil survei, 
dari 39% (sekitar 57 juta) orang dewasa pengguna internet di Amerika, tercatat hanya 
membaca blog. Sedangkan jumlah yang menulis blog hanya 8% atau sekitar 12 juta 
user.  

Penggunaan blog untuk kepentingan bisnis juga tercatat masih sedikit hasilnya, tercatat 
hanya 8% blogger yang dapat menghasilkan uang dari blog yang dibuatnya.  

Penelitian ini dilakukan dari Juli 2005 sampai April 2006, dengan mensurvei 233 blogger 
dan survei via telepon terhadap 7.012 orang dewasa, termasuk 4.753 pengguna 
internet. (ash)(nks)  

Bahan diedit dari: 
Sumber : detikInet 
http://www.detikinet.com/  

Lain-Lain 

Hamba Tuhan Dan Khotbah 

http://www.detikinet.com/
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Tugas apakah yang terpenting bagi seorang hamba Tuhan? Berdasarkan pengalaman 
penulis selama 56 tahun, penulis mengambil kesimpulan bahwa tugas yang terpenting 
dari seorang hamba Tuhan adalah menyampaikan firman (berkhotbah). Jika seorang 
hamba Tuhan tidak menyampaikan firman, ia ibarat seekor kucing yang tidak mau 
menangkap tikus, seekor anjing yang tidak mau menjaga pintu sehingga ia kehilangan 
fungsi dan tugasnya yang terpenting.  

Memang diakui bahwa menyiapkan naskah khotbah tidaklah mudah. Apalagi naskah 
khotbah yang bisa mencukupi kebutuhan anggota jemaat. Seorang hamba Tuhan yang 
dipanggil untuk menggembalakan sebenarnya bukan saja bertanggung jawab terhadap 
Tuhan dan kepada gereja yang digembalakan, tetapi ia juga bertanggung jawab kepada 
ribuan jiwa yang belum diselamatkan. Menurut hemat penulis, tugas penting seorang 
hamba Tuhan dalam menggembalakan sidang adalah "menyampaikan firman" 
(berkhotbah). Hamba Tuhan yang menjadi gembala lebih mengetahui kebutuhan 
anggota jemaat daripada pendeta tamu. Rasul Paulus menganggap hubungannya 
dengan anggota jemaat adalah seperti hubungan seorang ibu dengan anaknya. Ia 
pernah berkata kepada anggota jemaat di Tesalonika, "Tapi kami berlaku ramah di 
antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya (1 Tes.2:7)." 
Tugas seorang ibu adalah menyusui bayi dan ia tidak akan mengizinkan ibu lain untuk 
menggantikan tugasnya. Demikian juga seorang hamba Tuhan yang bertanggung 
jawab, ia akan menganggap bahwa "berkhotbah" adalah tugas yang mendesak 
sehingga ia tidak akan dengan mudah dan sembarangan menyerahkan tugas mimbar 
kepada orang lain. Ia akan secara sistematis, berdasarkan kebenaran Alkitab dan 
sesuai dengan kebutuhan gereja dan masyarakat, mengajar dan membina para 
anggota jemaatnya.  

Urgensi Khotbah  

Mantan pendeta yang telah melayani selama tiga puluh tahun di Westminster Chapel, 
Inggris, Dr. Martyn Lloyd-Jones, dalam bukunya yang berjudul "I Believe in Preaching" 
mengatakan, "Menurut hematku, 'pengkhotbah' adalah jabatan yang paling agung dan 
mulia dari semua jabatan yang ada. Jika Anda mau lebih mengetahui hal ini, maka aku 
tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa kebutuhan yang mendesak dari gereja-gereja 
Kristen adalah khotbah yang benar dan sejati." Lebih lanjut ia mengatakan, "Pekerjaan 
'penyampaian firman' tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan apa pun yang lain. 
Berkhotbah adalah pekerjaan terbesar, yang patut digandrungi, yang patut dipuji, yang 
patut dikerjakan, dan pekerjaan yang paling ajaib." Apakah pernyataan Dr. Lloyd-Jones 
ini berlebihan? Jawaban penulis adalah, "Tidak!"  

Dalam bukunya yang berjudul "History of Preaching", E. C. Dargon mengatakan, 
"Berkhotbah adalah unsur dan ciri penting dari agama Kristen." Lebih lanjut ia 
mengatakan bahwa "khotbah" adalah ciptaan agama Kristen. Mengapa demikian? Ia 
mengatakan, "Karena Pendiri Agama Kristen adalah seorang 'Pengkhotbah'. Baik 
pendahulu-Nya, yaitu Yohanes Pembaptis maupun penerus-Nya, yaitu para rasul, 
semuanya adalah pengkhotbah yang menyampaikan firman Allah. Sebab itu, khotbah 

http://alkitab.mobi/?1+Tes.2%3A7
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yang mengajar dan memproklamasikan firman Tuhan, merupakan karakteristik dasar 
yang tidak berubah dari agama Kristen (Mat. 9:35 ,Kis. 6:4)."  

Setelah itu, Rasul Paulus yang dikenal sebagai rasulnya orang kafir juga berpendapat 
bahwa tugas "berkhotbah" itu sangat penting. Ia mengatakan bahwa Kristus 
mengutusnya bukan untuk membaptis, melainkan untuk mengabarkan Injil. Ia 
menekankan bahwa "berkhotbah" adalah model yang ditentukan Tuhan agar orang 
berdosa mendengar berita Injil dan dapat diselamatkan. Paulus dengan nada tanya 
berkata, "Bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya 
kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak 
mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada 
yang memberitakan-Nya (Rom. 10:14)." Ia bersaksi di dalam 2 Timotius 4:6, "Mengenai 
diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku 
sudah dekat." Waktu menjelang ajalnya, ia merasa perlu menyampaikan pesan 
terakhirnya kepada Timotius. Apakah pesan terakhirnya itu? Tidak lain, yaitu 
"Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya ... (2 Tim. 4:2)."  

Reformator Martin Luther mengatakan, "Keberadaan dan hidup gereja adalah 
bersandarkan pada 'Firman' yang penuh berisi perjanjian Tuhan dan karena "Firman' 
inilah gereja didirikan, dibina, dan bertahan. Lebih lanjut ia mengatakan, "Jiwa roh 
manusia, boleh tidak diisi oleh apa pun, tapi tidak bisa jika tidak diisi oleh 'firman Tuhan' 
... dengan adanya 'firman Tuhan' ia menjadi kaya dan tidak kekurangan apa pun." 
Luther berpendapat bahwa "penyampaian Firman" tidak dapat ditawar-tawar karena 
dengan menyampaikan tentang Kristus, berarti memberi makan pada jiwa roh manusia.  

Yohanes Kalvin juga sangat menitikberatkan firman Tuhan. Ia menekankan bahwa ciri 
gereja yang sejati adalah kesetiaannya dalam menyampaikan firman Tuhan. Ia 
mengatakan, "Di mana saja, asal firman Tuhan dijaga kemurniannya, lalu dikabarkan, 
diterima, dan Perjamuan Kudus dilaksanakan sesuai dengan yang diadakan oleh 
Tuhan, maka di sana gereja Tuhan itu pasti eksis."  

Pendiri Gereja Methodis, John Wesley, dalam buku hariannya menulis, "Aku dilahirkan 
adalah untuk menyampaikan firman Tuhan." Pada usia yang ke-86, ia pernah 
berkunjung ke Irlandia memimpin Kebaktian Kebangunan Rohani. Ia menggunakan 
waktu selama sembilan minggu, mengunjungi 60 kota dan desa, dan berkhotbah 
sebanyak seratus kali dan enam kali berkhotbah di lapangan terbuka.  

Kesuaman Gereja dan Khotbah  

Mungkin banyak orang tidak menyetujui sebutan "kesuaman gereja" untuk 
mengungkapkan keadaan gereja masa kini. Memang benar, secara lahiriah keadaan 
gereja sekarang menunjukkan kemajuan, tetapi secara moral masyarakatnya 
mengalami kemerosotan. Gereja-gereja di Amerika ramai dikunjungi orang dan gejala 
seperti ini belum pernah terlihat pada waktu-waktu sebelumnya, tetapi keadaan 
masyarakatnya penuh dengan kejahatan, kemerosotan moral, kehancuran rumah 
tangga, dll. Dari segi kepadatan penduduk, Jamaika adalah negara yang paling banyak 

http://alkitab.mobi/?Mat.+9%3A35
http://alkitab.mobi/?Kis.+6%3A4
http://alkitab.mobi/?2+Timotius+4%3A6
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gedung gerejanya di seluruh dunia, tetapi di negara inilah paling banyak terjadi 
pelecehan terhadap gedung gereja. Hal yang sama terjadi di negara yang adalah 
negara Katolik satu-satunya di Asia, yang boleh dikatakan di setiap rumah ada tanda 
salib, dan gereja setiap Minggu dipenuhi dengan orang yang berbakti. Pada Abad ke-
20, gereja di Afrika berkembang pesat, tetapi sampai saat ini masih sangat banyak 
praktik-praktik okultisme. Pertanyaan yang timbul dari hati penulis, seberapa besarkah 
pengaruh kekristenan terhadap dunia ini?  

Sepertinya, unsur yang ditekankan oleh "Ilmu Pertumbuhan Gereja" adalah 
"pertumbuhan" dari segi kuantitas di dalam gereja saja. Pimpinan gereja sering 
bergembira dan puas dengan bertambahnya anggota, tetapi terhadap permintaan 
Tuhan Yesus agar anggota jemaat menjadi "garam dunia" dan gereja menjadi "terang 
dunia", masih jauh dari kenyataan. Tidak dapat disangkal bahwa gereja masa kini 
termasuk gereja yang disebut Tuhan sebagai "Gereja Laodikia", yaitu gereja yang 
suam-suam kuku (Wahyu 3:15-16). Tidak ada pelayanan misi keluar, juga tidak ada 
kehangatan dan kegairahan dalam gereja.  

Tuhan menghendaki gereja menjadi panas dalam jiwa pelayanan, dalam pelayanan 
mimbar, dan dalam kehidupan doa. Menurut pendapat penulis, jika gereja mau 
memperoleh "kebangunan", tidak ada jalan lain kecuali kembali ke hadirat Tuhan yang 
menunggu "kebangunan" itu. Mencari kehendak-Nya dan menaati pimpinan Roh Kudus 
agar Tuhan memakai alat yang telah membangun gereja selama dua ribu tahun ini, 
yaitu: Khotbah!  

Dr. W. Sangster dalam bukunya yang berjudul "Skill Berkhotbah" tidak mempunyai kata-
kata yang tepat untuk mengungkapkan keagungan pekerjaan dari hamba Tuhan ini. Ia 
hanya menulis demikian, "Hamba Tuhan yang dipanggil adalah orang yang diutus untuk 
mengajarkan kebenaran; adalah utusan dari Maha Raja; adalah saksi dari Injil yang 
kekal! Adakah pekerjaan yang lebih mulia dari pekerjaan ini? Allah Bapa mengutus 
Putra-Nya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak ada bandingnya ini." Pada akhir 
dari bukunya, ia mengungkapkan kesannya dengan mengatakan, "Mengabarkan kabar 
baik tentang Yesus Kristus adalah persembahan aktivitas yang tertinggi yang bisa 
dilakukan seseorang. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat dirindukan para 
malaikat, bahkan penghulu malaikat akan rela meninggalkan kedudukan tinggi di sorga, 
asal bisa mendapatkan pekerjaan ini."  

Profesor Homiletik terkenal di Amerika, Dr. Andrew Blackwood mengatakan, "Profesi 
sebagai pengkhotbah seyogianya ditempatkan di jajaran yang tertinggi dari semua 
profesi yang ada." Berdasarkan penelitian pendeta terkenal asal Inggris, Dr. John Stott, 
ditemukan bahwa sejak tahun 60-an, secara umum kesan orang terhadap "khotbah" 
semakin hari semakin rendah. Menurut pendapatnya, "kemerosotan" penilaian terhadap 
khotbah adalah suatu tanda dari kemerosotan gereja. Masalah yang sangat berat yang 
sedang dihadapi gereja masa kini adalah ketidakserasian keyakinan Kristen dengan 
dunia nyata. Ia mengatakan, "Banyak orang meninggalkan gereja karena apa yang 
disampaikan melalui mimbar tidak berarti bagi mereka, tidak ada sangkut pautnya 
dengan kehidupan mereka. Banyak masalah dan tekanan yang dialami dalam 

http://alkitab.mobi/?Wahyu+3%3A15-16
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kehidupan, tetapi tidak dibicarakan dalam pelayanan mimbar; ... hal ini membawa 
problem yang semakin besar dalam khotbah."  

Pembaharuan Khotbah  

Kunci kebangunan gereja yang sebenarnya terletak pada kebangunan hamba Tuhan itu 
sendiri. Dan salah satu tanda kebangunan hamba Tuhan tersebut adalah 
kesungguhannya, kehangatannnya, dan kerajinan sikapnya dalam menyampaikan 
firman Tuhan. Yang dimaksudkan dengan "kesungguhan" adalah sikapnya terhadap 
Tuhan; "kehangatan" adalah sikapnya terhadap orang yang mendengarkan khotbahnya; 
"kerajinan" adalah sikapnya dalam menyiapkan diri dalam khotbah.  

Kesungguhan - Sikap Terhadap Tuhan  

Hamba Tuhan adalah orang yang berdiri antara Allah dan manusia. Sebab itu, 
seyogianya ia menunjukkan kesungguhan sikap di hadapan Allah. Jika ia mengetahui 
bahwa dirinya adalah juru bicara Allah dan bertanggung jawab terhadap Allah, ia tidak 
akan berani bersikap melecehkan tugas khotbah yang sangat kudus itu. Ia tidak akan 
menganggap khotbah adalah suatu pekerjaan saja, melainkan perintah Tuhan. Dr. 
Philips Brooks mengatakan ada dua unsur dalam khotbah, yaitu kebenaran dan 
karakter. Collin Morris mengatakan khotbah bukan hanya didengar, tapi juga dilihat.  

Kehangatan - Sikap Terhadap Para Pendengar  

Abad ini dikenal dengan abad yang menitikberatkan pada "rasio". Banyak sekali 
cendekiawan dan pendeta besar berpendapat bahwa kita hanya bisa menggunakan 
"rasio" untuk menaklukkan hati para pendengar dan bukan dengan "emosi".  

Siapa yang mengatakan bahwa dalam berkhotbah tidak diperlukan "emosi"? Tuhan 
Yesus menangis untuk penduduk Yerusalem yang tidak mau bertobat (Luk. 19:4). 
Paulus sangat marah terhadap orang Atena yang menyembah kepada berhala; demi 
Allah yang benar, hatinya menjadi panas (Kis. 17:16). Ia sangat peduli terhadap 
kemuliaan Allah, sebab itu ia memberitahukan orang di Filipi, "karena, seperti yang 
telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil 
menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus (Flp. 3:18)." Paulus 
juga memberitahukan para penatua di Efesus, "Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah 
bahwa aku tiga tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya 
menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata." (Kis. 20:31). 
Campbell Morgan mengatakan, tiga unsur khotbah adalah kebenaran, kejelasan, dan 
emosi."  

Rajin - Sikap Merevisi Khotbah  

Seorang hamba Tuhan yang bersikap sungguh-sungguh pada Tuhan dan hangat pada 
para pendengarnya, pasti pula seorang hamba Tuhan yang rajin untuk selalu merevisi 
bahan khotbahnya. Ia pasti rajin membaca Alkitab dan berdoa, rajin pula menunggu 

http://alkitab.mobi/?Luk.+19%3A4
http://alkitab.mobi/?Kis.+17%3A16
http://alkitab.mobi/?Flp.+3%3A18
http://alkitab.mobi/?Kis.+20%3A31
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berita dari hadirat Tuhan; rajin membaca buku-buku rohani dan buku-buku lain yang 
bisa menambah wawasannya; rajin berkunjung dan mengetahui secara jelas kebutuhan 
rohani dari individu maupun keluarga anggota gereja; rajin mengumpulkan bahan-
bahan yang berkaitan dengan khotbahnya.  

Dr. Harry E. Jesssop mengatakan, "Seorang hamba Tuhan yang tidak putus-putusnya 
menuntut kemajuan, bisa menjaga hati yang rohani, dan punya sikap sensitif, akan 
memiliki pengetahuan yang luas. Seorang hamba Tuhan yang sudah berada di 
pertengahan usia, yang tidak lagi menuntut kemajuan, yang tidak lagi membaca buku-
buku akan mendatangkan malapetaka bagi gereja. Hamba Tuhan yang demikian ini, 
bukan saja sering mengulang khotbah yang sudah disampaikan, tapi juga malas untuk 
mengubah dan menyempurnakan bahan khotbahnya. Hamba Tuhan yang demikian ini, 
bukan saja kehilangan semangat untuk menyelamatkan jiwa yang tersesat, bahkan 
semangat untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang tersesat pun sudah tidak ada lagi. Tidak ada 
hamba Tuhan yang karena usia tua tidak lagi perlu berkhotbah. Jika ia benar-benar rajin 
membaca, rajin berpikir, rajin berdoa, usianya yang tua bukan menjadi penghalang, tapi 
sebaliknya menjadi sumber berkat!"  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul buku  : Problematika Hamba Tuhan  
Pengarang  : Rev. Yap Un Han, Th.M.  

Penerbit  : Persekutuan Alumni Singapore Bible College, Jakarta dan Yayasan Daud 
Family, Manado 1998  

Halaman  : 67 - 83  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1075 dan 1076  

ICW Edisi 1075 akan mengangkat topik tentang Misi, sedangkan ICW Edisi 1076 
mengulas seputar Indonesia.  

Bagi Anda yang mengetahui atau mengelola situs yang membahas dan menyediakan 
informasi tentang Misi maupun hal-hal seputar negara kita, Indonesia, baik dari dalam 
maupun luar negeri, silakan mengirim info maupun reviewnya ke Redaksi ICW melalui 
e-mail ke: < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  
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ICW 1075/Agustus/2006: Misi  
Salam Kasih  

Anda yang rindu ambil bagian dalam misi Allah bagi dunia tentunya sering 
membutuhkan informasi dan referensi 'up to date' tentang misi untuk mempertajam 
panggilan pelayanan Anda. Karena itu topik "MISI" yang kami sajikan di ICW edisi 1075 
ini tentu akan sangat berguna bagi Anda. Nah, silakan simak berbagai review situs misi 
dan juga informasi milis yang membahas seputar misi. Selain itu, kami juga menyajikan 
artikel di bagian Ulasan berupa "Metode-Metode Penginjilan". Jangan lupa, simak juga 
Intermezzo yang menyuguhkan artikel tentang pentingnya isi dalam sebuah situs. Kami 
yakin informasi ini akan sangat bermanfaat bagi Anda yang terlibat dalam pelayanan 
pengembangan web. Selamat menyimak!  

 
Staf Redaksi ICW 
Ani  
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Jelajah Situs 

• e-MISI  

Jika Anda mencari informasi dan referensi lengkap tentang misi di Indonesia maupun di 
seluruh dunia, Anda bisa mengunjungi situs e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh 
Indonesia). Situs ini bertujuan untuk memobilisasi serta menjadi katalisator bagi tiap 
pengguna internet yang rindu mengambil bagian dalam melaksanakan Amanat Agung 
Kristus. Secara khusus situs ini menolong Anda melihat karya Tuhan yang luar biasa di 
berbagai tempat di dunia. Melalui situs ini, Anda akan memperoleh artikel-artikel yang 
berhubungan dengan misi, bahan-bahan PA, termasuk cerita-cerita misi yang berisi 
kisah nyata yang dialami para misionaris. Juga tersedia topik-topik doa bagi negara, 
kota, dan suku. Selain itu, tersedia info-info khusus yang berhubungan dengan misi. 
Salah satu menu situs ini juga menyediakan sebuah tautan (link) ke situs e-JEMMi, situs 
yang memuat berita- berita mengenai dunia misi dan perkembangan pelayanan dan 
sumber daya misi, serta kegiatan-kegiatannya. Selamat berkunjung!  
==> http://misi.sabda.org/  

• DCI - World Christian  

Sebagai situs yang menyediakan berita-berita misi, situs Doulos Christou Iesou (DCI) 
menyuguhkan berbagai berita misi dari seluruh dunia. Untuk mendapatkan informasi 
terkini seputar misi atau umat Kristen di dunia, Anda dapat mendaftarkan e-mail Anda 
untuk berlangganan informasi yang akan dikirimkan secara rutin ke e-mail Anda. Situs 
ini juga menyediakan bahan pelatihan gratis seputar misi penginjilan dalam bahasa 
Indonesia. Modul yang disusun oleh Dr. Les Norman, Th.D., M.Ph. ini tentunya akan 
menolong dan memperlengkapi diri Anda sebelum terjun ke dunia misi. Ada 85 
pelajaran dalam sejumlah topik, "Penginjilan", "Dari Penginjilan Ke Misi", "Panggilan 
Allah", "Membangun Gereja", dan "Datanglah Kerajaan-Mu". Pelajaran tersebut dapat 
Anda baca secara tersambung (online), tapi juga dapat Anda unduh (download).  
==> http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-surat.htm  
==> http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-pelajaran.htm  

• Siapakah Isa - Great Commission  

Untuk bisa memperkenalkan pribadi Isa Almasih kepada teman dan rekan Anda yang 
belum percaya, Anda bisa mempelajarinya di situs ini. Melalui situs ini, Anda dapat 
mengetahui poin-poin mana yang perlu dibagikan dan penjelasan apa saja yang 
diperlukan. Beberapa menu yang wajib Anda kunjungi atau jelaskan kepada teman 
Anda ialah "Siapakah Isa", "Mengenal Isa secara Pribadi", "Video Isa Almasih", "Bukan 
Sekadar Tukang Kayu", dan "Hidup Dipenuhi oleh Roh Kudus". Tersedia penjelasan 
yang cukup lengkap di setiap bagiannya. Selain itu, tersedia formulir bagi mereka yang 
ingin mengenal Kristus secara lebih dekat. Situs Great Commission versi bahasa 
Indonesia yang dikelola oleh Campus Crusade for Christ International ini dapat 
dikunjungi di:  
==> http://www.greatcom.org/indonesian/  

http://misi.sabda.org/
http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-surat.htm
http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-pelajaran.htm
http://www.greatcom.org/indonesian/
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• Kristiani Pos  

Situs ini merupakan situs yang menyediakan berita-berita seputar kekristenan dengan 
misi sebagai salah satu topik yang disediakan. Di bagian sebelah kiri situs ini tersedia 
sejumlah tautan (link) navigasi yang salah satunya merupakan navigasi ke berita-berita 
seputar misi. Begitu bagian misi ini dipilih, akan muncul sub-sub menu yang 
berhubungan dengan arsip semua berita misi yang pernah dimuat di situs ini. Lewat 
menu Penganiayaan, Anda akan mendapat informasi mengenai penderitaan yang 
dialami oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Juga tersedia sebuah tautan (link) 
yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan strategi misi. Walau situs ini tidak 
mengkhususkan diri hanya kepada misi, tetapi berita-berita tentang misi yang 
disediakan cukup lengkap dan menarik untuk disimak.  
==> http://www.kristianipos.com/  

Jelajah Situs Manca 

• AIMS  

Lima menu utama tersaji di halaman muka situs ini, Global Ministry, Resources, News, 
Get Involved, dan Online Giving. Lewat menu Global Ministry, Anda dapat mempelajari 
srategi, fokus-fokus baru, dan berita terbaru tentang bagaimana Allah memakai 
pelayanan AIMS di seluruh dunia. Sementara dari menu Resources, Anda dapat 
mengunduh (download) gratis brosur yang sarat informasi serta buletin di dalamnya 
untuk membantu persekutuan Anda berdoa bagi orang-orang yang belum dijangkau. 
Situs ini juga menyediakan tips-tips bagi Anda yang sedang merencanakan konferensi 
misi, berbelanja buku-buku misi, video misi, dan sumber lain yang dapat Anda temukan 
di toko buku mereka yang dapat Anda kunjungi secara tersambung (online). Temukan 
juga bagaimana cara agar Anda dapat terlibat dalam perjalanan misi jangka pendek, 
konferensi-konferensi misi yang akan diadakan, dan kegiatan program doa. Lebih 
lengkapnya silakan kunjungi:  
==> http://www.aims.org/  

• Hculbert  

"Sebuah Gereja untuk setiap orang dan Injil untuk setiap pribadi." Itulah misi dari situs 
ini. Tidak salah jika Anda menganggap situs ini sebagai salah satu gudang misi 
terlengkap. Apa yang Anda perlukan ada di sini! Bahkan dalam situs ini, Anda juga 
dapat menemukan silabus mata kuliah misi karena situs ini dikelola oleh Southern 
Nazarene University. Juga jangan lewatkan buku-buku dan artikel-artikel misi menarik 
lain yang dapat Anda baca secara tersambung (online). Bahan-bahan kursus, bahan-
bahan kekristenan, dan silabus dapat Anda temukan di menu bagian bawah situs. Jika 
Anda terpanggil untuk menjadi utusan, situs ini juga menyajikan langkah- langkah yang 
harus Anda persiapkan sebelum menjadi seorang misionaris.  
==> http://home.snu.edu/~hculbert  

• The Alliance Missions Resources  

http://www.kristianipos.com/
http://www.aims.org/
http://home.snu.edu/~hculbert
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Jika Anda mencari sumber-sumber misi yang bermutu, The Alliance Missions 
Resources adalah situs yang pantas untuk dikunjungi! Anda akan menemukan sejumlah 
sumber misi yang dapat membantu Anda untuk mengenalkan pekerjaan misi di gereja 
Anda, di sekolah minggu, atau di kelompok-kelompok kecil. Anda juga dapat 
mengetahui pelayanan yang dilakukan para misionaris di ladang misinya, mendoakan 
mereka lewat pokok-pokok doa yang mereka kirimkan serta membaca kesaksian dari 
tiap doa mereka yang sudah terjawab. Bahan-bahan lain yang bisa Anda temukan 
dalam menu di situs ini antara lain Download Mp3&Audio, Church Resources, 
Publications, dan masih banyak lagi. Segera kunjungi:  
==> http://www.cmalliance.org/  

Get the Fresh 

Gereja Baptis Independen Indonesia 
http://www.gbii.org/ 

Situs Gereja Baptis Independen Indonesia menyajikan banyak menu yang menarik. 
Anda bisa menemukan artikel, renungan, dan kesaksian. Situs yang masih dalam tahap 
pengembangan ini menawarkan Anda untuk turut terlibat melayani lewat situs ini. Bila 
anda tertarik, silakan mendaftar dan mengirimkan berita, artikel, atau kesaksian melalui 
menu yang tersedia saat Anda login. Berita, artikel, maupun kesaksian di situs ini akan 
diterbitkan dalam bentuk buletin cetak GBII. Bila Anda ingin belajar Alkitab, situs ini juga 
menyediakan alat (tool) Alkitab yang bisa diakses langsung. Pengunjung bisa 
menikmati empat versi Alkitab yang tersedia, Terjemahan Baru, Terjemahan Lama, 
Bahasa Indonesia Sehari-hari, dan King James Version. Selamat berkunjung!  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

metamorphe  

"Penginjilan dan Pembinaan Rohani via Internet" adalah slogan dari milis metamorphe 
yang sudah dibuka sejak tanggal 2 Maret 1999. Dalam slogan tersebut terlihat bahwa 
milis Metamorphe memang menyediakan diri sebagai wadah bagi siapa saja yang ingin 
melakukan pelayanan kristiani dengan memanfaatkan media internet. Melalui milis ini, 
Anda dapat berdiskusi dan mengirimkan bahan-bahan rohani, baik yang bersifat 
penginjilan maupun untuk pertumbuhan iman. Untuk menjaga kelancaran diskusi, setiap 
email akan dimoderasi sebelum dikirimkan ke semua anggota. Nah, bagi Anda yang 
ingin mengabarkan kasih Kristus melalui media internet, silakan bergabung dengan 

http://www.cmalliance.org/
http://www.gbii.org/
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milis ini.  
==> < metamorphe-subscribe(at)yahoogroups.com > [bergabung]  
==> < metamorphe(at)yahoogroups.com > [berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/metamorphe/ [arsip]  

Milis Publikasi 

e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi)  

Buletin e-JEMMi telah hadir secara rutin setiap minggu di kotak surat elektronik para 
pelanggannya sejak tahun 1998. Sajian menarik dari buletin ini berupa artikel misi, 
kesaksian misi, sumber-sumber misi, dan juga berbagai informasi misi, baik dari 
Indonesia maupun manca negara. Selain itu, publikasi yang diterbitkan oleh e-MISI dan 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) ini juga menyediakan kesaksian karya Allah yang 
terjadi di seluruh penjuru dunia. Sampai saat ini bahan- bahan yang diterbitkan e-
JEMMi telah banyak sekali dipakai, baik oleh individu maupun kelompok (persekutuan, 
gereja, maupun yayasan) Kristen di Indonesia sebagai bahan informasi misi dan pokok 
doa. Jadi, tunggu apa lagi? Mari berlangganan Buletin e-JEMMi untuk mendoakan 
pelayanan misi di berbagai negara dan lihatlah betapa hebatnya Tuhan berkarya di 
antara bangsa-bangsa.  
==> < subscribe-i-kan-misi(at)xc.org > [berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/ [arsip e-JEMMi]  
==> http://misi.sabda.org/e-jemmi/ [situs e-JEMMi]  

  

http://groups.yahoo.com/group/metamorphe/
http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/
http://misi.sabda.org/e-jemmi/
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Artikel: Isi (Content) Itu Penting 

• Dunia Internet  

"Content is king" adalah ungkapan yang sangat populer di kalangan pengembang web. 
Ungkapan ini mengandung makna bahwa desain yang paling canggih sekalipun tak 
akan ada maknanya jika sebuah situs "kosong melompong" tanpa adanya isi (content) 
yang menarik bagi para pengunjung. Isi adalah faktor utama yang membuat seorang 
netter selalu rindu untuk berkunjung kembali ke sebuah situs.  

Selain itu, isi adalah satu-satunya unsur di dalam sebuah situs yang selalu diperbaharui 
atau di-update. Pada situs-situs berita ternama seperti Detik.com, perubahan isi dapat 
kita lihat setiap beberapa menit sekali.  

Karena itu, jika hendak membangun website yang berhasil, Anda harus serius dalam 
menangani isi. Dalam hal ini, yang Anda butuhkan bukan lagi keahlian teknis seperti 
HTML, PHP, dan sejenisnya, melainkan sebuah konsep menarik yang membuat situs 
Anda tampil beda, dicintai, dan selalu dirindukan oleh para pengunjung setianya.  

1. Tentukan Tema Situs  
Inilah hal pertama yang harus dibahas. Situs jenis apakah yang akan dibangun? 
Jangan sampai Anda membangun situs yang berisi apa saja, yang penting ada 
isinya. Ini akan membuat situs Anda menjadi sangat tidak menarik. Pengunjung 
pun kebingungan karena kesulitan mengidentifikasi "ciri khas" situs Anda.  
"Situs musik" atau "situs politik" adalah dua contoh tema yang dapat Anda ambil. 
Tapi keduanya masih bersifat umum. Pemberian tema yang lebih spesifik akan 
jauh lebih baik. Misalnya, "situs musik klasik Indonesia tahun 1980-an", atau 
"situs yang berisi kritik-kritik pedas terhadap perilaku buruk para politikus 
Indonesia". Tentu itu lebih menarik.  

2. Tentukan Struktur Isi  
Di media cetak, hal ini dikenal sebagai rubrikasi. Pada media tersambung 
(online), istilah yang lebih populer adalah channel atau kanal. Maksudnya 
sebenarnya sama saja.  
Tentunya, Anda harus membangun struktur yang sesuai dengan tema situs yang 
telah ditentukan. Setiap rubrik atau kanal yang dibuat haruslah mengacu kepada 
tema umum yang telah ditetapkan.  
Untuk mempermudah pekerjaan, tak ada salahnya jika Anda "mengintip" 
rubrikasi yang terdapat pada situs-situs sejenis. Misalnya, Anda hendak 
membangun situs yang berisi informasi dan berita seputar dunia teknologi 
informasi. Maka Anda dapat melihat-lihat situs www.detikinet.com.  
Tapi meniru seluruh struktur situs yang Anda intip tentu bukan pilihan yang bijak. 
Kreativitas tentu sangat dibutuhkan di sini. Mungkin Anda bisa berpikir, "Walau 
situs saya berisi informasi dan berita seputar teknologi informasi, tapi ia tidak 
boleh sama dengan Detikinet.com. Situs saya harus punya keunggulan dan ciri 
khas tersendiri."  
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3. Tentukan Jadwal Pemutakhiran (Update)  
Ini sangat penting. Situs yang isinya tak pernah berubah akan membuat 
pengunjung merasa bosan. Tapi bukan berarti pula bahwa setiap isi rubrik/kanal 
harus berubah setiap hari bahkan menit. Dalam hal ini, kita harus bisa 
membedakan antara isi yang terikat oleh faktor aktualitas (seperti berita) atau isi 
yang bersifat sebaliknya. Maksudnya, isi tersebut tetap menarik dan relevan 
untuk dibaca kapan saja.  
Untuk isi jenis pertama (berita), tentu saja Anda harus rajin memasukkan tulisan-
tulisan terbaru. Sedangkan untuk isi jenis kedua, Anda bisa mengatur jadwal 
pemutakhiran berdasarkan rentang waktu tertentu. Misalnya, dua kali seminggu, 
tiap hari Senin, dan sebagainya.  

4. Sediakan Fasilitas/Fitur Pendukung  
Situs yang menarik biasanya tidak hanya berisi artikel atau berita semata. 
Alangkah baiknya jika Anda juga menyediakan beragam fitur/fasilitas tambahan 
yang mengundang interaksi pengunjung, memberikan mereka kesempatan untuk 
berpartisipasi di dalam situs Anda. Contoh fitur yang umumnya tersedia adalah 
poling, komentar terhadap tulisan, buku tamu, milis atau newsletter, halaman 
"contact us", dan sebagainya.  
Namun, hendaknya Anda jangan pula terlalu boros dalam menyediakan 
sembarang fitur/fasilitas. Sediakanlah hanya fitur/fasilitas yang paling relevan 
dengan tema situs Anda. Pembuatan fasilitas yang terlalu banyak justru bisa 
menjadi bumerang bagi Anda sendiri.  

5. Pengunjung Bisa Mengirim Tulisan  
Mungkin terlalu repot jika semua isi situs disediakan atau ditulis oleh Anda 
sendiri (dan tim, jika ada). Tak salah jika Anda membangun situs yang 
memungkinkan pengunjung berpartisipasi mengirim tulisan. Selain memperingan 
tugas-tugas Anda, ini juga akan membuat para pengunjung senang dan makin 
cinta karena mereka merasa turut memiliki situs tersebut.  
Tentu saja Anda harus menerapkan sistem seleksi yang ketat sehingga hanya 
tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema serta misi/visi situs Anda yang akan 
ditampilkan. Jangan sampai longgarnya sistem seleksi justru membuat citra situs 
Anda menjadi kacau balau.  

6. Pertimbangkan Kontinuitas Rubrik  
Begitu menetapkan rubrik tertentu, pastikanlah bahwa akan selalu ada tulisan-
tulisan baru yang cocok untuk dimuat di sana secara berkelanjutan. Jangan 
sampai rubrik tersebut mandeg karena "kehabisan ide tulisan". Karena itu, 
membuat tema rubrik yang lebih umum akan lebih baik sehingga jenis tulisan 
yang memenuhi kriteria menjadi lebih banyak.  

7. Selektif terhadap Masukan dari Pengunjung  
Jika situs Anda mulai ramai oleh pengunjung, mungkin mereka akan mengajukan 
berbagai usulan. "Kenapa tidak ada rubrik teka- tekinya?", atau "Tambahin 
cerpen, dong!", adalah beberapa contoh usulan yang mungkin Anda temukan.  
Menampung suara pengunjung banyak bagusnya, karena bagaimana pun situs 
Anda bisa ramai karena "jasa" mereka juga. Tapi tentu saja, Anda tetap harus 
selektif dalam menyaring masukan-masukan tersebut. Masukan yang diterima 
haruslah benar-benar yang sesuai tema dan misi/visi situs Anda, dan bermanfaat 
untuk pengembangan isi situs tersebut di masa depan.  
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Nah, itulah beberapa kiat membangun content website yang dapat Anda 
terapkan. Semoga bermanfaat.  

Bahan diedit dari:  

Judul artikel : Content Itu Penting  
Penulis  : Jonru  
Alamat situs  : http://www.cbn.net.id/  

Lain-Lain 

Metode-Metode Penginjilan 

Pendahuluan  

Orang-orang Kristen di negara-negara Barat mempunyai pemikiran bahwa 
memenangkan jiwa itu dilakukan di dalam gedung gereja. Sementara banyak orang 
memang menemukan Kristus di dalam gedung gereja, pada zaman Alkitab 
pemenangan jiwa dilakukan di luar, di tempat orang- orang itu tinggal.  

Karena itu, marilah kita menegakkan lagi salib di tengah-tengah pusat perbelanjaan, di 
pasar-pasar, sama seperti di dinding gedung gereja.  

Yesus tidak disalibkan di dalam katedral (gereja) di antara dua lilin, tapi di atas salib di 
antara dua penjahatdi atas tempat pembuangan sampah kota, di sebuah perempatan 
jalan yang dilalui banyak orang dari pelbagai bangsa sehingga ketika mereka memberi-
Nya julukan, mereka menuliskannya dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani.  

Anak Allah disalibkan di tempat di mana kata-kata kotor dan sinis diucapkan, di mana 
para pencuri mengutuk, dan di mana para prajurit berjudi. Oleh sebab disitulah Kristus 
mati dan karena untuk hal-hal seperti itulah Ia mati, maka di situlah tempat terbaik bagi 
orang- orang Kristen untuk membagikan berita kasih karena itulah makna sejati dari 
kekristenan.  

Dua Metode Penginjilan 

Dalam Kisah Para Rasul hanya ada dua metode penginjilan, yaitu penginjilan massa 
dan penginjilan pribadi.  

1. Penginjilan Massa  

“  "Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias pada 
orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus 

dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat ”  

http://www.cbn.net.id/
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menerima apa yang diberitakannya itu. Maka sangatlah besar sukacita 
dalam kota itu"  

— (Kis. 8: 5,6,8)— 

2. .  
3. Kebaktian kebangunan rohani bagi seluruh kota yang diadakan Filipus adalah 

contoh dari penginjilan massa (besar-besaran). Dalam Kisah Para Rasul 8:26-38 
kita melihat penginjil yang sama, yaitu Filipus, melakukan penginjilan pribadi.  

“  "Maka kata sida-sida itu kepada Filipus: 'Aku bertanya kepadamu, tentang 
siapakah nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang 

lain?' Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia 
memberitakan Injil Yesus kepadanya (pada satu orang)"  ”  

—(Kis. 8:34-35)— 

4. .  

“  "Sungguhpun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi 
kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum 

(penginjilan massa) maupun pada perkumpulan-perkumpulan di rumah 
kamu (penginjilan pribadi), aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang 

Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan 
percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus"  ”  

— (Kis. 20:20-21)— 

5. .  
6. Dalam waktu satu abad setelah Hari Pentakosta, diskusi-diskusi keagamaan 

(teologis) telah menggantikan tempat dari memenangkan jiwa di dalam gereja. 
Akibatnya, "kesuaman" rohani, dan menjelang abad ke-4 mulailah zaman 
kegelapan. Penginjilan secara massa tidak lagi tampak hingga abad ke-18, yang 
dimulai oleh John Wesley (pendiri dari gereja Metodis). Penginjilan pribadi 
seperti yang dilakukan di dalam Kisah Para Rasul baru mulai dilakukan lagi pada 
abad terakhir ini.  

7. Pemenangan Jiwa Secara Pribadi 
Selama beberapa generasi orang-orang Kristen menginjili gerejanya, kelas-kelas 
di sekolahnya, keluarganyatapi tidak pada dunia yang belum percaya. Orang-
orang didaftarkan untuk mengikuti kelas-kelas, kelompok-kelompok, dan 
mengundang mereka untuk pergi ke gedung-gedung gereja, di mana mereka 
diharapkan menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan mereka di sana.  
Ini memang berhasil untuk mereka yang mau datang ke gereja. Tapi 90%, 
bahkan lebih dari itu, tak pernah mau pergi ke gereja, maka mereka tak pernah 
dapat dimenangkan.  
Kesempatan terbesar kita adalah di luar gereja. Orang-orang Kristen harus dapat 
memenangkan jiwa di tempat-tempat pekerjaan mereka, di taman-taman umum, 
di jalan-jalan dan di rumah-rumah di mana ada banyak orang.  

http://alkitab.mobi/?Kis.+8%3A+5%2C6%2C8
http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+8%3A26-38
http://alkitab.mobi/?Kis.+8%3A34-35
http://alkitab.mobi/?Kis.+20%3A20-21
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Gereja dilahirkan lewat kobaran api penginjilan pribadi. Jiwa- jiwa dimenangkan 
di rumah-rumah dalam pelayanan muka dengan muka.  

“  "... Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di 
Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah 
Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu 

sambil memberitakan Injil"  ”  
—(Kis. 8:1,4)— 

8. .  

Catatan  

Ternyata "orang-orang biasa" lah yang pergi ke mana-mana untuk memberitakan firman 
dan memimpin orang-orang pada Kristus. Para "rasul" tinggal di Yerusalem. Cara itulah 
yang dimaksudkan Allah. Para pemimpin ditaruh di gereja untuk "memperlengkapi 
orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan ..." (Ef. 4:12 rsv).  

Setiap anggota gereja seharusnya diajar/dididik oleh pemimpin gereja bagaimana 
caranya memenangkan jiwa bagi Kristus.  

Suatu hembusan angin segar dari gaya Penginjilan Perjanjian Baru telah bertiup ke 
seluruh dunia.  

Semboyan kehidupan Kristen sesungguhnya sangat sederhana. Satu jalan, satu tugas. 
Satu jalan itu adalah Yesus, satu tugas adalah memenangkan jiwa.  

Tidak ada kesukaan lain selain mengabarkan berita baik itu bagi setiap orang di mana 
sajamemenangkan jiwakeluar, di mana mereka berada.  

"Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang" (Luk. 
19:10); "... dan siapa bijak, mengambil hati orang" (terjemahan bebas: "Ia yang 
memenangkan jiwa adalah orang yang bijak") (Ams. 11:30).  

"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. 12:3).  

Menjadi teman kerja Yesus dalam pekerjaan-Nya yang besar, yaitu memenangkan jiwa-
jiwa yang terhilang adalah hal yang terbesar di dunia ini.  

Bahan diambil dan diedit dari:  

Judul buku  : Petunjuk Latihan Para Pemimpin (Tongkat Gembala)  
Judul bab  : Metode-Metode Penginjilan  

http://alkitab.mobi/?Kis.++8%3A1%2C4
http://alkitab.mobi/?Ef.+4%3A12
http://alkitab.mobi/?Luk.+19%3A10
http://alkitab.mobi/?Luk.+19%3A10
http://alkitab.mobi/?Ams.+11%3A30
http://alkitab.mobi/?Dan.+12%3A3
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Penulis  : Ralph Mahoney dan T.L. Osborn  
Penerbit  : World MAP  
Alamat situs  : http://lead.sabda.org/?title=memenangkan_jiwa  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1075 dan 1076  

ICW Edisi 1076 akan mengangkat topik tentang Indonesia, sedangkan ICW Edisi 1077 
mengulas tentang humor.  

Bagi Anda yang mengetahui atau mengelola situs yang membahas dan menyediakan 
informasi tentang hal-hal seputar negara kita, Indonesia dan situs tentang humor, baik 
dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirim info maupun reviewnya ke Redaksi 
ICW melalui e-mail ke: < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  

  

http://lead.sabda.org/?title=memenangkan_jiwa
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ICW 1076/Agustus/2006: Indonesia  
Salam Kasih  

Belum lama ini kita telah bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia yang ke-61. Seiring perjalanan waktu yang dilewati bersama sebagai suatu 
bangsa, ada begitu banyak hal yang telah terjadi, baik yang positif maupun negatif. Nah, 
masih dalam nuansa peringatan kemerdekaan RI ke-61 ini, ICW mencoba mengajak 
Anda untuk mengunjungi situs-situs tentang Indonesia. Mulai dari situs resmi 
pemerintah Indonesia hingga situs tentang sejarah negara kita tercinta, Indonesia.  

Jangan lupa juga untuk menyimak sebuah tulisan menarik tentang nasionalisme di 
kolom Ulasan. Sebuah artikel ringan tentang penggunaan tetikus (mouse) komputer 
juga dapat Anda baca di Intermezzo. Kami berharap sajian kali ini dapat menambah 
wawasan serta tentunya kecintaan kita kepada Indonesia. Selamat membaca!  

Ary 
Staf Redaksi ICW  

  



ICW 2006 
 

180 
 

Jelajah Situs 

• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)  

Situs ini berisi berita-berita dan informasi seputar Arsip Nasional Republik Indonesia. 
Tersedia juga sebuah fasilitas pencarian tersambung (online) untuk mempercepat 
pencarian data-data yang dimiliki oleh ANRI (ket: hasil pencarian belum meliputi semua 
arsip yang dimiliki ANRI). Di samping itu, terdapat sebuah halaman yang menjadi 
panduan bagi Anda yang ingin mengunjungi secara langsung gedung lembaga ini. Di 
situs ini juga tersedia informasi daftar bahan-bahan yang saat ini dimiliki oleh ANRI 
seperti publikasi dalam bentuk buku, VCD, peraturan perundang-undangan, dan lain-
lain. Arsip-arsip tersebut bisa Anda lihat dengan mengunjungi kantor Arsip Nasional 
Republik Indonesia. Dalam situs ini juga dijelaskan bahwa lembaga pemerintah maupun 
swasta dapat memanfaatkan fasilitas layanan penyimpanan arsip yang disediakan oleh 
lembaga ini, seperti konsultasi kearsipan, pembuatan sistem kearsipan, 
penyempurnaan sistem kearsipan, otomatisasi kearsipan, pembenahan/penataan arsip 
atau dokumen serta masih banyak fasilitas yang disediakan.  
==> http://www.anri.go.id/  

• Portal Nasional Republik Indonesia  

Portal Nasional Republik Indonesia merupakan portal yang disediakan oleh Sekretariat 
Negara Republik Indonesia. Ketika seluruh halaman terbuka, Anda akan melihat foto 
Presiden dan Wakil Presiden RI di sebelah kiri yang bila diklik akan membawa Anda ke 
halaman biodata mereka. Anda juga dapat melihat perkembangan perundang-
undangan negara kita sejak 1999 hingga 2006 dengan mengunjungi bagian Produk 
Hukum. Di bagian tersebut, Anda dapat melihat peraturan mulai dari UU, PP Pengganti 
UU, hingga PUU Ratifikasi. Anda juga dapat melihat susunan Kabinet Indonesia 
Bersatu di menu Kabinet. Sementara melalui Navigasi yang terdapat di bawah foto 
kedua pemimpin kita itu, Anda dapat menelusuri informasi mulai dari Profil Indonesia, 
Visi dan Misi Strategi (Pembangunan), hingga hal-hal terkait BUMN/BUMD. Portal ini 
juga menyediakan berita-berita terkini yang juga disajikan berdasarkan topik-topik 
terkait. Mengingat beragamnya informasi yang disajikan, situs ini pun menyediakan 
fasilitas pencari di sebelah kanan atas.  
==> http://www.indonesia.go.id/  

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  

Situs Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Online antara lain berisi penjelasan 
singkat seputar perkembangan kelembagaan MPR dan mekanisme kerjanya. 
Keberadaan situs ini dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui serta 
memahami kedudukan, fungsi, peranan, serta mekanisme kerja MPR sebagai lembaga 
negara pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Selain menyediakan berbagai 
informasi mengenai MPR, baik itu fraksi-fraksi MPR, Pimpinan dan Anggota MPR, dan 
semua kegiatannya, melalui situs ini Anda juga dapat berdiskusi dengan pengunjung 
lain mengenai Indonesia, memberikan opini, maupun berdialog dengan anggota MPR. 

http://www.anri.go.id/
http://www.indonesia.go.id/
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Melalui situs ini, Anda juga bisa lebih mengenal UUD 1945 dengan sejarah 
terbentuknya dan perubahan- perubahan apa saja yang terjadi di dalamnya. 
Selengkapnya, silakan berkunjung ke Situs MPR RI di:  
==> http://www.mpr.go.id/  

• Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  

Situs yang merupakan situs resmi milik Dept. Kominfo ini menyediakan informasi 
seputar lembaga pemerintahan ini. Informasi-informasi yang disediakan, antara lain 
Profil Dept. Kominfo yang meliputi tugas dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi, 
serta biodata pejabat departemen. Sebuah navigasi dengan nama Panduan Dept. 
Kominfo juga tersedia. Di situ bisa didapatkan bahan-bahan tentang pembuatan situs 
pemerintahan, rencana e-goverment, dll. yang semuanya bisa diunduh. Tersedia juga 
navigasi untuk mengakses bahan-bahan yang berhubungan dengan UU, RUU, 
keputusan-keputusan presiden ataupun menteri, serta draf-draf Surat Keputusan 
Menteri. Agenda kegiatan dari Dept. Kominfo juga bisa dilihat di situs ini.  
==> http://www.depkominfo.go.id/  

• Departemen Pertahanan  

Situs milik Departemen Pertahanan ini menyediakan informasi seperti detail struktur 
organisasi departemen pertahanan, tugas dan fungsinya, informasi hukum, dan berita-
berita yang telah dikategorikan. Berita-berita yang ada misalnya kegiatan Dephan di 
bidang yang berhubungan dengan industri dan teknik, ideologi dan politik, ekonomi, 
sosial budaya dan agama, serta berita-berita seputar masalah keamanan lainnya. Di 
situs ini ada sebuah navigasi berjudul Buku Putih. Ini merupakan tautan (link) ke 
halaman web yang berisi informasi tentang pemahaman yang lengkap dan utuh tentang 
penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia, yang terutama dipakai untuk 
mengomunikasikan kebijakan pertahanan Indonesia kepada masyarakat internasional.  
==> http://www.dephan.go.id/  

• Sejarah Indonesia Jawa Palace  

Situs Jawa Palace menyajikan banyak data dan informasi khususnya tentang 
kebudayaan Jawa. Selain budaya Jawa, beragam informasi penting dan menarik 
mengenai Indonesia secara keseluruhan atau peninggalan-peninggalan yang menjadi 
milik nasional juga dapat Anda temukan di situs ini. Informasi-informasi tersebut meliputi 
informasi mengenai sejarah Nusantara, Pancasila, naskah proklamasi, sejarah 
kerajaan-kerajaan di Jawa, informasi mengenai candi, cerita mengenai berbagai tokoh 
maupun legenda rakyat, serta berbagai informasi lain yang tentu akan menambah 
pengetahuan Anda. Untuk berkunjung, silakan ketik alamat di bawah ini di penjelajah 
Anda.  
==> http://www.jawapalace.org/  

Jelajah Situs Manca 

http://www.mpr.go.id/
http://www.depkominfo.go.id/
http://www.dephan.go.id/
http://www.jawapalace.org/
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• Sejarah Indonesia Gimonca  

Situs Gimonca merupakan salah satu dari sedikit situs manca yang menyediakan 
halaman yang khusus menginformasikan mengenai sejarah Indonesia dalam bahasa 
Inggris. Walaupun sejarah yang disajikan hanya berbentuk ringkasan, namun 
keberadaannya akan menolong masyarakat mancanegara untuk mengetahui sejarah 
Indonesia. Selain dapat menemukan informasi mengenai sejarah Indonesia dari masa 
ke masa, situs ini juga menyediakan sejarah Indonesia versi peta. Anda dapat 
menemukan informasi mengenai hal-hal apa saja yang terjadi di suatu wilayah dengan 
mengklik gambar peta tersebut. Agar tidak penasaran langsung saja klik:  
==> http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml/  
==> http://www.gimonca.com/sejarah/mapmain.shtml/  

Get the Fresh 

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

Yayasan Lembaga SABDA kembali meluncurkan situs baru dengan nama "SABDA 
Space". Ini adalah kabar gembira bagi para penulis blog Kristen (Christian bloggers)! 
Situs SABDA Space diharapkan menjadi wadah untuk orang-orang Kristen bisa 
menuangkan pemikiran, ide, dan aspirasi yang dapat menggugah kebangunan di 
Indonesia; baik itu kebangunan dalam hal moral, etika, estetika, pengetahuan, dan 
terutama kerohanian di Indonesia. Selain bisa membuat blog pribadi, di situs ini Anda 
juga bisa menulis/mengomentari artikel sesuai dengan topik-topik yang tersedia, yaitu 
Ayah Bunda, Bahasa/Sastra, Kaum Muda, Kesaksian, Pengajaran/Guru, Penginjilan, 
dan Puisi. Nah, mulailah menulis dan kirimkan karya Anda ke situs penyedia blog gratis, 
SABDA Space! Sebagai catatan, Situs SABDA Space juga bisa diakses dengan alamat:  

 
==> http://www.sabdaspace.net/  
==> http://www.sabdaspace.com/  
==> http://www.sabdaspace.info/  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

bethany_families  

http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml/
http://www.gimonca.com/sejarah/mapmain.shtml/
http://www.sabdaspace.org/
http://www.sabdaspace.net/
http://www.sabdaspace.com/
http://www.sabdaspace.info/
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Milis ini dibentuk sejak tahun 1999, dengan jumlah anggota yang tercatat sekitar 200-an 
lebih. Dari statistik di arsipnya, aktivitas milis cukup stabil. Berbagi pengalaman, 
kesaksian, atau sekadar menambah teman dan menambah informasi kerohanian bisa 
Anda lakukan di milis ini. Informasi kegiatan seminar ataupun info kegiatan kerohanian 
lainnya juga dimuat halaman arsipnya. Ketika edisi ini disusun, informasi kegiatan 
rohani terakhir yang bisa diikuti adalah FRESH Worship Conference 28-30 Agustus 
2006, di Istora Senayan, Jakarta. Bagi Anda yang rindu untuk bersekutu dengan para 
saudara seiman di dunia maya, silakan bergabung ke milis bethany_families.  
==> < bethany_families-subscribe(at)yahoogroups.com > [bergabung]  
==> < bethany_families(at)yahoogroups.com > [berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/bethany_families/ [arsip]  

Milis Publikasi 

Bio-Kristi (Biografi Kristiani)  

Bio-Kristi (Biografi Kristiani) merupakan salah satu buletin elektronik terbitan Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) yang bertujuan memperkenalkan tokoh-tokoh Kristen dari 
berbagai bidang yang telah mewarnai sejarah dunia ini. Buletin ini sengaja diterbitkan 
dengan harapan dapat membuka wawasan masyarakat Kristen interdenominasi di 
Indonesia untuk mengenal tokoh-tokoh Kristen dari berbagai bidang. Sajian Bio-Kristi 
setiap bulannya juga diharap akan menginspirasikan setiap orang Kristen untuk lebih 
bergiat demi kemuliaan nama-Nya melalui kerja dan karya dalam kehidupannya.  
==> < subscribe-i-kan-bio-kristi(at)xc.org > [berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/Bio-Kristi/ [arsip Bio-Kristi]  

  

http://groups.yahoo.com/group/bethany_families/
http://www.sabda.org/publikasi/Bio-Kristi/
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Artikel: Kapalan Karena Mouse, Produktif atau Penyakit? 

• Tips  

JogjakartaBagaimanakah mengidentifikasi pegawai yang produktif karena rajin bekerja 
(ataupun justru tidak produktif karena terlalu banyak menjelajah) di depan komputer? 
Gampang! Coba perhatikan bagian bawah telapak tangan kanan pegawai Anda. Lalu 
lihat di bagian kiri bawahnya.  

Jika mereka yang sudah lama menggunakan komputer dan tetap sering menggunakan 
tetikus (mouse) tentunya, akan tampak semacam bercak coklat hingga kehitaman. 
Istilah Indonesianya, kapalan.  

Tentu saja pertanyaan di atas hanya sekedar gurauan. Tapi pastinya, adanya kapalan 
tersebut menandakan cara penggunaan tetikus yang salah sehingga menimbulkan 
semacam trauma di bawah kulit.  

Penyebabnya adalah karena ketika menggunakan tetikus, antara penampang telapak 
tangan dengan lengan bawah kita (yang dibatasi oleh pergelangan tangan), kerap 
membentuk sudut yang tajam. Selain itu, telapak tangan (jari-jari) kita cenderung 
mengarah ke arah kanan.  

Kita pun cenderung memiringkan posisi telapak tangan kita ke arah kanan dan 
menumpukan beban seluruh tangan kita (dari lengan atas, lengan bawah, dan telapak 
tangan) ke salah satu titik pada pergelangan tangan di atas alas yang keras.  

Kesalahan pengoperasian tetikus tersebut lambat laun akan menimbulkan kelainan 
yang salah satunya cukup kentara, yaitu menghitamnya (atau menjadi coklat tua) 
daerah tertentu pada bagian bawah telapak tangan kanan kita.  

Cara yang Baik  

Lalu bagaimana sebenarnya menggunakan tetikus yang baik dan benar? Pastinya, 
tangan Anda tidak boleh membentuk sudut yang tajam. Lalu arah dari lengan atas, 
lengan bawah hingga ke ujung jari Anda berada pada garis yang lurus. Dan kemudian, 
telapak tangan Anda tak terlalu miring ke kanan sehingga hanya menumpu pada satu 
titik saja.  

Untuk itulah, beberapa jenis tetikus ergonomis kemudian dirilis untuk memperbaiki 
posisi tangan menjadi lebih baik.  

Cara lain adalah dengan menggunakan "wrist rest" yang biasanya menjadi satu dengan 
beberapa jenis alas tetikus (mouse pad).  

Tujuan dari penggunaan beberapa alat bantu di atas adalah untuk memperbaiki sudut 
elevasi antara penampang telapak tangan dengan lengan bawah kita. Dengan 



ICW 2006 
 

185 
 

demikian, sudut yang ditimbulkan saat kita mengoperasikan tetikus tak lagi tajam dan 
cenderung menjadi lebih landai.  

Selain itu pula, kemiringan posisi tangan ke arah kanan dapat dikoreksi jika 
menggunakan tetikus ergonomis. Salah satu titik di penampang telapak tangan (yang 
menerima beban berat dari keseluruhan tangan) tak lagi "diadu" dengan alas yang 
keras, jika menggunakan "wrist rest".  

Beberapa orang bahkan ada yang memilih menggunakan "trackball" ataupun pen, 
ketimbang tetikus.  

Penyakit Lainnya  

Yang kemudian perlu diwaspadai, ternyata penggunaan tetikus dengan cara yang salah 
akan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan (penyakit) lain, selain dari 
kapalan tersebut.  

Beberapa di antaranya adalah "Carpal Tunnel Syndrome", "Wrist" atau "Forearm 
Tendonitis", dan "Repetative Strain Injury". Secara umum, permasalahanya adalah 
pada kinerja syaraf dan otot yang menggerakkan seluruh sendi dan tulang pada tangan 
kita.  

Keausan otot tertentu hingga rasa sakit yang luar biasa pada jari-jari kita menjadi salah 
satu akibat dari teknik menggunakan tetikus yang salah. Jadi, waspadalah!  

Jadi, apakah telapak tangan kanan Anda kapalan karena tetikus? Dan kalau iya, 
apakah Anda termasuk produktif dalam bekerja (atau justru dalam memainkan 
permainan komputer, menjelajah, atau merumpichatting)?  

Bahan diedit dari:  

Judul artikel : Kapalan Karena Mouse, Produktif atau Penyakit?  
Penulis  : Donny B.U.  
Alamat situs  : http://detikinet.com/  

Lain-Lain 

Nasionalisme Sedang Meranggas 

Sejak masyarakat kita mendengar kata "global", saat itu pula semakin banyak orang 
yang yakin bahwa nasionalisme sudah usang. Nasionalisme hanya untuk mereka yang 
ketinggalan zaman, tinggal di udik, dan globalisasi adalah untuk mereka yang modern, 
kaum kosmopolit.  

http://detikinet.com/
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Dikatakan, sebagai akibat dunia yang semakin mengglobal, maka dengan sendirinya 
"nation state" kian kehilangan gigi. Lalu, jika kita hendak menjadi modern, pilihan 
tunggal untuk semua orang hanya satu: semua orang harus mampu bersaing di pasar 
global!  

Semboyan zaman sekarang bukan lagi seperti semboyan zaman tujuh- belas-
agustusan, "merdeka atau mati" (nasionalisme), tetapi "global atau ketinggalan zaman".  

Pasang Surut  

Seperti dicatat sejarah, nasionalisme bukan barang yang jatuh dari langit. Nasionalisme 
adalah proses sejarah. Sehingga kita dapat mengatakan, nasionalisme berawal saat 
pemerintah kolonial menjalankan politik etik, di awal abad XX, yang salah satu 
kebijakannya adalah menyediakan pendidikan untuk kaum bumiputra.  

Segera saja kebijakan itu membuahkan hasil. Di satu sisi dikarenakan oleh semakin 
banyaknya anak negeri yang bersekolah, khususnya mereka yang sekolah tinggi. Maka 
sejak tahun 1924, sejumlah mahasiswa bumiputra di Belanda memaklumkan 
perhimpunan mereka di Belanda sebagai "Perhimpunan Indonesia" dan bukan lagi 
Indische Vereniging (Perhimpunan Hindia-Belanda). Sebagai akibat riak politik, sayap 
kiri gerakan bumiputra pada tahun 1924 sudah membangun sebuah partai politik (yang 
dilarang masuk Indonesia), di Bangkok, Thailand. Partai politik itu diberi nama Partai 
Republik Indonesia (PARI), dan Tan Malaka adalah pencetusnya.  

Tahun 1930, Soekarno diadili lalu masuk bui, dan terkenal dengan pleidoinya 
"Indonesia Menggugat". Tak lama setelah itu, gelora nasionalisme segera padam 
karena tindakan pemerintah kolonial yang keras untuk menumpasnya. Para tokoh 
nasionalis seperti Hatta dan Sjahrir dibuang ke pengasingan.  

Karena itu pula, ketika pemerintah kolonial membuat analisis gerakan politik bumiputra 
tahun 1940di bawah sebuah komisi yang disebut "commisie tot bestudiering van 
staatrechteleijke hervorming" atau komisi untuk mempelajari reformasi hukum 
ketatanegaraandalam laporan, akhirnya Anda tidak akan lagi menemukan gelora dan 
api nasionalisme yang ciri khasnya adalah gerakan nonkooperasi alias Indonesia 
Merdeka.  

Komisi yang terkenal sebagai "komisi Visman" itu hanya melaporkan tokoh-tokoh 
Indonesia kooperatif dengan Belanda. Artinya, babak pertama nasionalisme yang 
bermula tahun 1924 sudah surut dan meranggas di tahun-tahun menjelang kedatangan 
Jepang.  

Kini bisa dilihat, komisi Visman, 66 tahun silam, mempunyai peran yang sama dengan 
aneka macam pidato globalisasi sekarang. Hanya saja komisi Visman dilakukan 
penjajah, sedangkan pidato globalisasi dilakukan awak negeri sendiri.  

Nasionalisme Baru  
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Di zaman Orde Baru, sesaat menjelang keruntuhannya tahun 1998, kita masih 
menemukan catatan mengenai sedang lahirnya apa yang waktu itu disebut sebagai 
nasionalisme baru. Tahun 1997 semua fundamental ekonomilaju pertumbuhan, 
cadangan devisa, neraca perdagangan, inflasi, dan anggaran Negaradalam keadaan 
menggembirakan. Disangka kebijakan konglomerasi sedang akan menuju babak akhir 
dari tinggal landasnya, maka kelompok perusahaan yang dimiliki pengusaha terbesar 
Liem Swie Liong segera mulai ekspansi bisnis ke pasar internasional.  

Terhadap kenyataan tersebut sebagian orang mengatakan, sebuah pelarian modal 
(capital flight) sedang terjadi, tetapi para menteri ekonomi dan sekretaris negara 
melukiskan tindakan pengusaha itu sebagai nasionalisme "baru". Modal Indonesia 
harus "go global", karena nasionalisme tidak boleh hanya jago kandang.  

Tidak selang lama nasionalisme baru ini berkumandang di udara, tiba- tiba baht 
Thailand dilanda krisis nilai tukar. Krisis pasar uang menjalar ke seluruh sudut dunia, 
termasuk Indonesia. Rupiah bukan hanya didevaluasi, tetapi hancur berkeping. 
Bersamaan dengan hancurnya rupiah oleh pasar uang global, pembawa obor 
nasionalisme baru itu mendapatkan BLBI tak kurang dari Rp 50 triliun! Ini adalah ironi 
nasional hingga hari ini. Katanya globalisasi adalah soal peluang usaha dan bukan 
sumber malapetaka.  

Dengan kejatuhan Orde Baru, bukannya pemerintah reformasi menjadi lebih waspada 
pada dahsyatnya pukulan globalisasi, justru sebaliknya. Pemerintah reformasi semakin 
kecanduan globalisasi itu. Dan di Indonesia bentuk kebijakannya tak lain ada dua jurus. 
Pertama, cabut subsidi untuk kebutuhan pokok rakyat dan agar pasar semakin terbebas 
dari campur tangan negara. Kedua, privatisasi perusahaan negara agar bisnis dapat 
semakin efisien dan mendatangkan untung.  

Di tengah keadaan seperti inilah, seperti Perhimpunan Indonesia di Amsterdam tahun 
1924, 80 tahun kemudian (tahun 2004), warga Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 
mengeluarkan seruan yang disebut Deklarasi Bulak Sumur.  

Ada dua pasal yang dapat dicamkan dari deklarasi universitas kampoeng, yang 
dibangun Bung Karno tahun 1948 ini. Begini bunyinya, pertama, reformasi tetap berpijak 
pada semangat percaya diri dan semangat kebangsaan Indonesia berdasar Pancasila. 
Marak dan berkembangnya neoliberalisme, neokapitalisme, dan neoimperialisme 
adalah tantangan terhadap semangat kebangsaan.  

Kedua, reformasi menuntut penguatan jati diri dan moral bangsa dengan penataan 
ulang kelembagaan dan hukum berkeadilan.  

Bahwa deklarasi semacam itu lahir dari Yogyakarta dapatlah dimengerti karena tak 
kurang dari separuh penduduk daerah ini, yang sekitar 3,7 juta itu, tetap berada di 
bawah garis kemiskinan.  

Sedang Meranggas  
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Ironi bangsa Indonesia yang mencapai usia 61 tahun ini adalah justru karena 
pemerintah dan struktur politik secara formal prosedural sudah 100 persen demokratis, 
tetapi secara nyata dalam praktik kian jauh mereka terbang dari aspirasi dan kebutuhan 
nyata orang banyak.  

Tragedi nasionalisme Indonesia adalah bahwa dalam kurun waktu lebih dari 70 
tahunjika dihitung dari pasang naik nasionalisme tahun 30- an, nasib rakyat tetap 
bergeming dari kemiskinan ke kemelaratan. Lalu, bagaimana pedoman masa depan 
yang benar?  

Ada baiknya dikutip pidato seorang pemuda dari tanah Pasundan, tahun 1924, atau 82 
tahun silam. Dia adalah ketua IV Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, yakni 
Raden Iwa Kusumasumantri. Beliau berucap dalam pidatonya seperti ini.  

“  "Masa depan bangsa Indonesia semata-mata dan hanya terletak dalam 
kelembagaan dari bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat 

dalam arti sebenarnya. Untuk tujuan tersebut setiap orang Indonesia harus 
berjuang sekuat tenaga dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri dan bebas 
dari bantuan asing. Setiap penyelewengan dari kekuatan Indonesia, dalam bentuk 
apa pun, amat dicela karena hanya kerja paling kuat dari putra-putra Indonesialah 

yang dapat membawa pencapaian tujuan bersama itu."  ”  
Sungguh di luar dugaan, sejarah politik kenegaraan kita di awal abad XXI ini berulang 
kembali. Nasionalisme terus meranggas sampai hari ini, dan belum ada petunjuk 
tumbuhnya tunas baru. Padahal, nasionalisme hanya boleh surut jika kutukan kolonial 
yang mengatakan, Indonesia adalah sebuah negeri di mana "nie-mand nagenoeg iets 
bezit" (negeri di mana tak seorang pun berkecukupan) sudah silam. Artinya, selama 
mayoritas rakyat masih minimumlijdster (sekadar bertahan hidup), selama itu juga 
nasionalisme harus dijaga dan dijalankan kembali dalam gerakan politik.  

Nasionalisme memang bisa meranggas, tetapi selama kemiskinan dirasakan sebagai 
kesewenang-wenangan masih amat meluas, dengan sendirinya perasaan nasib 
bersama akan bangkit lagi.  

Bahan dikutip dan diedit dari:  

Judul suratkabar : KOMPAS, Rabu, 16 Agustus 2006  
Penulis  : Emmanuel Subangun  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1077 dan 1078  

ICW Edisi 1077 akan mengangkat topik tentang humor, sedangkan ICW Edisi 1078 
mengulas tentang musik.  
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Bagi Anda yang mengetahui atau mengelola situs yang membahas dan menyediakan 
informasi tentang situs humor dan situs musik, baik dari dalam maupun luar negeri, 
silakan mengirim info maupun reviewnya ke Redaksi ICW melalui e-mail ke: < staf-
icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  
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ICW 1077/September/2006: Humor  
Salam Kasih  

Di era modern ini, persaingan dan tuntutan hidup makin ketat dan keras. Pada saat 
bersamaan kita harus menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga, pekerjaan yang 
menumpuk, dan berbagai masalah lainnya. Semua itu berpotensi membuat kita mudah 
stres bahkan depresi. Karena itu dibutuhkan sesuatu yang paling tidak bisa sejenak 
menyegarkan pikiran kita.  

Humor merupakan salah satu solusi untuk sejenak menyegarkan pikiran kita di tengah 
berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Apresiasi seseorang terhadap humor akan 
sangat membantu dalam menyeimbangkan kondisi emosional dan kesehatannya. 
Humor yang baik (bukan yang jorok, bernuansa SARA, menjelek-jelekkan orang atau 
kelompok lain) juga akan membantu mengarahkan pikiran menjadi positif dan membuat 
hati kita senang.  

Nah, ICW edisi kali ini menyuguhkan situs-situs penyedia humor dari dalam maupun 
luar negeri. Kiranya menjadi referensi Anda dalam menemukan humor yang bermutu. 
Simak pula ulasan menarik berjudul "Humor dan Masyarakat Kita". Jangan lupa juga 
menyimak humor segar di Kolom Intermezzo dan Kolom 'Get The Fresh' untuk melihat 
apa yang baru yang bisa Anda kunjungi. Selamat Membaca.  

Staf Redaksi ICW, 
Ani  
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Jelajah 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, tampilannya cukup meriah dan navigasinya mudah. Yang 
menarik, di bawah setiap humor, ada tautan (link) ayat Alkitab yang berkaitan dengan 
humor tersebut. Bagi yang ingin melihat arsip humor yang lalu, klik saja bagian Index 
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. Kunjungi 
segera situs yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda (YLSA) ini di:  
==> http://humor.sabda.org/  

• Aku Percaya - Arsip Humor  

- Situs Forum Diskusi Aku Percaya menyediakan arsip humor yang cukup beragam dan 
banyak yang diambil dan dikumpulkan dari postingan anggota forum. Lebih dari 200 
humor segar tersedia disini. Masuklah ke bagian Arsip untuk melihat tampilan lengkap 
humor-humor yang pernah diposting di Forum Diskusi Aku percaya kategori Humor & 
Canda. Untuk bisa berkirim humor di forum, silakan bergabung menjadi anggota Forum 
Diskusi Kristen yang cukup ramai dan aktif ini. Anda butuh penghilang stress dan ingin 
ketawa puas, silakan berkunjung di:  
==> http://www.akupercaya.com/forum/archive/index.php/f-17.html  
==> http://www.akupercaya.com/forum/  

• GIKI - Humor  

Situs Gereja Injili Karo Indonesia (GIKI) menghadirkan humor di menu Lain-lain. Pilihlah 
sub-sub menu Humor, Humor Kita Minggu Ini, dan Humor October (sesuai dengan apa 
yang terlihat saat review ini dibuat) untuk menikmati berbagai humor dan anekdot yang 
lucu. Humor yang ada disajikan dalam satu halaman memanjang ke bawah sambung- 
menyambung, jadi Anda akan dimanjakan untuk tertawa sampai puas. Selain humor, 
halaman Lain-lain ini juga memuat cukup banyak artikel menarik seperti kata-kata 
bijaksana, belajar dari pengalaman Nuh, dan artikel-artikel inspiratif lainnya. Halaman 
Situs GIKI didominasi informasi kegiatan gereja seperti Sharing, Warta Jemaat, 
Renungan dan Informasi GIKI. Jika ingin sejenak menyegarkan pikiran untuk 
menghilangkan penat, tak ada salahnya Anda kunjungi halaman humor Situs GIKI ini.  
==> http://www.giki.org/lainlain/humor.htm  
==> http://www.giki.org/lain1.htm  
==> http://www.giki.org/humorkita.htm  

http://humor.sabda.org/
http://www.akupercaya.com/forum/archive/index.php/f-17.html
http://www.akupercaya.com/forum/
http://www.giki.org/lainlain/humor.htm
http://www.giki.org/lain1.htm
http://www.giki.org/humorkita.htm
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• Sahabat Surgawi - Humor  

Situs Media Pelayanan Antar Jemaat, Antar Gereja, Antar Denominasi OnLine, yaitu 
Sahabat Surgawi menampilkan humor-humor yang sehat, bebas unsur SARA dan 
menggelitik. Setiap bulan ada beberapa humor baru yang ditampilkan di menu Humor. 
Untuk melihat seluruh humor yang masuk, baik kiriman dari pengunjung maupun oleh 
administrator situs, silakan klik submenu Arsip Humor. Humor setiap bulan disajikan 
sesuai bulan dan tanggalnya. Ingin berpartisipasi, silakan kirim humor karya Anda di 
submenu Kirim Humor. Anda yang suka menjelajah di dunia internet dan ingin 
tersenyum sejenak, silakan mampir di situs ini.  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/humor_ss2.cgi  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/humor_ss2.cgi?archive  

• Kafe Ketawa-Ketiwi  

Salah satu situs humor bersifat umum yang cukup terkenal di dunia cyber adalah 
ketawa-ketiwi.com. Gudangnya Guyonan Heboh Ala Indonesia, slogannya 'Mati Ketawa 
Hidup Ketiwi' menggambarkan bahwa isi situs ini padat dengan humor. Situs ini 
membagi humor dengan kategori-kategori tertentu dengan jumlah mencapai 24 
kategori, di antaranya kategori cinta, sekolah, olahraga, ekonomi, hukum, komputer, 
matematika, politik, dll. Di hampir setiap kategori terdapat ratusan bahkan ribuan humor 
yang bisa Anda baca secara gratis. Untuk Anda yang suka mengoleksi gambar-gambar, 
tersedia juga kartun-kartun lucu, komik, dan juga teka-teki. Humor ketawa-ketiwi bisa 
Anda dapatkan juga melalui handphone Anda dengan cara mendaftarkan diri ke "Joke 
SMS". Humor dan informasi lengkap mengenai produk situs ini bisa Anda lihat 
selengkapnya di sini.  
==> http://www.ketawaketiwi.com  

Jelajah Situs Manca 

• Christian Teens - Jokes  

Situs Christian Teens memang ditujukan untuk para remaja Kristen, maka tak heran jika 
menu humornya pun masih bernuansa dunia muda/ remaja. Tak hanya humor 
berbentuk tulisan saja, ada juga humor dalam bentuk karikatur dan bahan-bahan 
lainnya. Anda juga bisa mengirimkan humor lewat formulir yang letaknya sangat jelas 
terlihat. Tentu saja humor yang bersih dan lucu. Humor-humor yang pernah dikirimkan 
pengunjung (tentu tetap di bawah pengawasan moderator) bisa dilihat dengan mengklik 
tulisan "Click here to read these works of comedic art!" Simak humor-humor pilihan di 
situs ini.  
==> http://www.christianteens.net/jokes.htm  

• Christianity Today - Fun  

Menu Humor di situs Christianity Today menyajikan banyak hal. Selain humor itu sendiri 
yang antara lain berupa humor remaja (Teen Humor) dan humor pernikahan (Marriage 

http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/humor_ss2.cgi
http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/humor_ss2.cgi?archive
http://www.ketawaketiwi.com/
http://www.christianteens.net/jokes.htm
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Humor) ada juga kisah-kisah menarik dan seringkali lucu yang pernah dialami 
pembaca. Selain itu, menu- menu lain seperti "Your Funny Bone" atau "Family Fun" 
menyediakan beragam bahan yang dapat memeriahkan hari Anda. Klik saja kedua 
menu tersebut untuk melihat lebih lengkap. Sementara meski navigasi situs bisa 
dibilang agak membingungkan, hal itu lebih karena berlimpahnya bahan-bahan yang 
ada. Bagi yang ingin mendapatkan newsletter humor gratis (Free Church Laugh 
Newsletter) Anda bisa mendaftarkan alamat surat elektronik (e-mail) Anda ke kolom 
yang tersedia.  
==> http://www.christianitytoday.com/fun/  

• Christian Unite - Jokes  

Menu Humor di situs Christian Unite membagi bahan-bahan humornya dalam 48 
kategori. Semua humor yang ada adalah humor-humor yang bersih. Empat puluh 
delapan kategori itu sendiri dibagi berdasarkan topiknya. Ada humor tentang 
pernikahan, pendeta, tentang suami, sekolah minggu, gereja, polisi, politik, dan banyak 
lagi. Pembagian ini tentu sangat memudahkan kita untuk memilihnya. Namun, jika ingin 
lebih cepat, ketikkan saja kata kunci di kolom pencariannya. Anda juga dapat 
meneruskan humor-humor yang ada di situs ini ke kotak surat elektronik (e-mail) rekan 
Anda untuk membagikan sukacita yang Anda dapatkan. Kunjungi segera:  
==> http://jokes.christiansunite.com/  

• Cleanjokes  

Situs ini menawarkan humor-humor lucu yang menghibur yang bisa membuat Anda 
tersenyum, di samping itu Anda juga bisa ikut aktif untuk mengulas humor-humor yang 
ada, dan juga bebas untuk mengambil bahan tersebut untuk tujuan non-komersial. 
Humor-humor yang tersedia dikategorikan dalam humor permainan kata (Puns), tentang 
kehidupan (Life), binatang peliharaan (Pets), keluarga (Family), dan sekolah (School). 
Yang menarik, di setiap artikel humor selalu diberi ilustrasi berupa gambar-gambar 
animasi yang lucu, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk mengirimkan cerita-cerita 
lucu.  
==> http://www.cleanjokes.com/  

• JokesEveryday  

Dengan motto "We'll make you smile everyday", situs ini memang mampu untuk 
membuat Anda tersenyum. Humor yang disediakan berupa kartun, games serta cerita-
cerita yang lucu. Khusus untuk kartun, terdapat halaman khusus dengan nama "Jokes 
EveryDay Cartoons4u" yang berisi kartun-kartun yang pasti memuaskan Anda, dan 
mereka menjanjikan bahwa tidak ada kartun jorok dalam situs ini. Untuk games, di situs 
ini memang belum banyak, hanya disediakan contoh game-game yang sedang mereka 
kembangkan. Sedangkan cerita-cerita humor, jumlahnya cukup banyak dan dibagi 
dalam berbagai kategori. Tersedia pula arsip semua humor yang pernah dimuat di situs 
ini, baik yang berupa kartun maupun cerita lucu.  
==> http://www.jokeseveryday.com/  

http://www.christianitytoday.com/fun/
http://jokes.christiansunite.com/
http://www.cleanjokes.com/
http://www.jokeseveryday.com/
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• Ahajokes  

Situs humor ini bukan hanya menyediakan cerita-cerita humor biasa, tapi mereka juga 
menyediakan gambar-gambar lucu yang membuat Anda tersenyum melihatnya. Bahkan 
lebih dari sekadar gambar, Anda juga bisa mengunduh (download) video maupun audio 
yang lucu yang sudah dikompresi sehingga mempercepat proses unduhnya. Untuk 
mempermudah pencarian, Anda bisa menggunakan fasilitas pencarian humor-humor 
tertentu berdasarkan kategori maupun kata kunci. Di situs ini Anda juga bisa 
berpartisipasi untuk ikut mengirimkan humor-humor Anda. Catatan: Di situs ini ada 
sebuah pop-up dari screensaver.com yang cukup mengganggu.  
==> http://www.ahajokes.com/  

Get the Fresh 

Pancaran Anugerah 
http://www.pancarananugerah.org/ 

Seks dan masalah hubungan adalah dua hal yang saat ini memerlukan perhatian 
serius. Dunia kita bergumul dengan merosotnya moralitas yang ditandai dengan 
pemberontakan terhadap identitas seksual dan rusaknya relasi antar individu, bahkan 
antara suami istri, orang tua dan anak.  

Situs Pancaran Anugerah dipersembahkan kepada Anda guna menata kembali 
kepingan-kepingan peta dan teladan Allah yang rusak akibat penyelewengan seksual 
dan relasi antar individu yang menyimpang. Melalui situs ini artikel-artikel seputar 
kehidupan seksual, perasaan, emosi, dan artikel yang berhubungan dengan hubungan 
(relationship) dibahas dengan cara pandang Firman Tuhan. Ada juga kisah nyata dan 
kesaksian dari orang-orang yang mengalami pemulihan dari kehidupan seksual yang 
tidak benar. Simak juga info kegiatan Konferensi dan Seminar Kelompok Pemuridan 
"MENANTANG ARUS (CROSSCURRENT) DAN LIVING WATERS" yang memberikan 
pelatihan dan pembekalan bagi para pemimpin, memberikan konsultasi kepada 
organisasi dan para pemimpin yang menolong orang-orang yang mengalami hubungan 
yang retak. Info selengkapnya, silakan kunjungi situs baru ini.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

guyon-yook  

http://www.ahajokes.com/
http://www.pancarananugerah.org/
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Milis ini berisi humor-humor segar dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Sesuai 
peraturan dari para pendiri milis, humor yang dikirim dilarang keras menggunakan 
bahasa-bahasa yang tidak sopan. Humor yang dikirim akan dimoderasi untuk menjamin 
humor yang tersebar bersih dan bebas dari unsur SARA. Milis ini ada sejak September 
2002, dengan anggota yang tercatat lebih dari 15 ribu orang dan jumlah posting cukup 
banyak setiap bulannya. Silakan mengirim cerita/gambar/karikatur/video atau tulisan-
tulisan lucu. Yang penting semua guyonan bisa membuat anggota tertawa terbahak- 
bahak.  
==> < guyon-yook-subscribe(at)yahoogroups.com > [bergabung]  
==> < guyon-yook(at)yahoogroups.com > [berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/guyon-yook/ [arsip]  

Milis Publikasi 

e-Humor  

Milis publikasi ini diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA, tiga kali setiap minggu. 
Humor yang dikirim dijamin bersih dari hal-hal porno atau yang tidak sopan. Selain itu, 
ayat-ayat Alkitab juga disertakan, tentu saja yang berhubungan dengan humor yang 
disajikan. Jadi selain Anda bisa tertawa, Anda bisa sekaligus membaca dan 
merenungkan Firman Tuhan. Milis ini juga mempunyai situs untuk mengelola Arsip dan 
menyediakan fasilitas khusus untuk Anda yang ingin mengirim humor secara online. 
Untuk berlangganan dan bergabung silakan mengirim surat elektronik (e-mail) kosong 
atau mengunjungi alamat dibawah ini.  
==> < subscribe-i-kan-humor(at)xc.org > [berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/humor/ [arsip Humor]  

  

http://groups.yahoo.com/group/guyon-yook/
http://www.sabda.org/publikasi/humor/
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Artikel: Humor 

Ditilang 

Dua orang pendeta mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Mereka 
akhirnya diminta untuk berhenti oleh seorang polisi karena kecepatannya melebihi 
kecepatan maksimum yang sudah ditetapkan.  

"Apa yang Anda lakukan? Anda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi."  

Salah satu Pendeta berkata, "Kami mengendarai sepeda motor ini hanya sekedar putar-
putar ... lihatlah motor ini memang sangat bagus dan kencang larinya."  

Si Polisi menggeleng-gelengkan kepalanya, "Bagaimanapun juga, saya harus menilang 
Anda. Mengemudi seperti itu sangat membahayakan jiwa Anda. Bagaimana kalau Anda 
mengalami kecelakaan?"  

Kemudian Pendeta berkata lagi, "Jangan khawatir, Tuhan Yesus beserta kami."  

Si Polisi berkata, "Wah, kalau begitu saya harus benar-benar menilang Anda, karena 
tiga orang dilarang berada dalam satu motor sekaligus."  

“  "Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya 
terus-menerus, dalam segala hal, kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian."  ”  

—(2 Tesalonika 3:16)— 

Kiriman dari Wisnu < 7070k(at)xxxx >  

Sumber dikutip dari: Situs i-Humor  
==> http://humor.sabda.org/isi.php?id=558  

• Test Pemahaman Alkitab  

Suatu sekolah bermaksud menguji sinyalemen bahwa pengetahuan Alkitab anak-anak 
muda sekarang sangat kurang. Untuk itu dibuatlah suatu test bagi siswa-siswi sekolah 
itu.  

Salah satu pertanyaan adalah, "Siapakah tokoh yang ditelan ikan paus dan hidup 
selama beberapa hari di perutnya?"  

Dan kebanyakan jawabnya adalah ... Pinokio!!!  

“  "Sebab kita, anak-anak kemarin, tidak mengetahui apa-apa; karena hari-hari kita 
seperti bayang-bayang di bumi."  ”  

—(Ayub 8:9)— 

http://alkitab.mobi/?2+Tesalonika+3%3A16
http://humor.sabda.org/isi.php?id=558
http://alkitab.mobi/?Ayub+8%3A9
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Kiriman dari Franky Nathanael <franky(at)xxxx>  

Sumber dikutip dari: Situs i-Humor  
==> http://humor.sabda.org/isi.php?id=851  

• Tuhan, yang itu Uang-Mu Lho  

Seorang anak kecil bernama Yonas pamitan ibunya untuk pergi ke sekolah minggu. Si 
Ibu mengantar Yonas sampai ke pintu pagar sambil menyerahkan dua keping uang 
logam lima ratusan, sambil berpesan: "Yonas, ini mama beri dua logam uang lima 
ratusan. Satu buat Yonas, genggam di tangan kiri. Ini satu lagi buat Tuhan, genggam 
dengan tangan kanan untuk dimasukkan dalam kotak persembahan. Jangan lupa ya..."  

Yonas mengangguk, dan langsung menerima uang logam itu seraya bergegas pergi.  

Sambil berjalan, Yonas terus mengingat pesan ibunya: "Kanan buat Tuhan, kiri buat 
aku!" begitulah bibirnya komat-kamit. "Kanan buat Tuhan, kiri buat aku...kanan buat 
Tuhan, kiri buat aku...aduhhhh!"  

Yonas tiba-tiba tersandung dan uang logam di tangan kanannya terlepas dan 
menggelinding masuk selokan yang airnya hitam pekat. Yonas panik setengah mati, 
tangan kirinya langsung menggenggam lebih erat, takut uang logamnya lepas lagi. 
Setelah tertegun beberapa saat, Yonas mendongakkan kepalanya ke langit, dan 
berkata, "Tuhan, yang jatuh itu uang-Mu lho...."  

“  "Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan  
masuklah ke pelataran-Nya!"  ”  

—(Mazmur 96:8)— 

Kiriman dari "viviufc" < viviufc(at)xxxx >  

Sumber dikutip dari: Situs i-Humor  
==> http://humor.sabda.org/isi.php?id=418  

Lain-Lain 

Humor Dan Masyarakat Kita 

Konon otak orang Indonesia sangat digemari dan jadi rebutan di antara calon 
penerima donor otak manusia. Di bursa pasar gelap, harga otak manusia 
Indonesia dikabarkan paling tinggi. Setiap ada persediaan hampir bisa dipastikan 
langsung laku terjual.  
Orang-orang pun heran. Mengapa bukan otak orang Yahudi yang terkenal 
cerdas-cerdas itu yang diburu? Mengapa bukan otak orang-orang Jepang, yang 
tersohor memiliki kemampuan tinggi dalam bidang teknologi, yang diperebutkan? 

http://humor.sabda.org/isi.php?id=851
http://alkitab.mobi/?Mazmur+96%3A8
http://humor.sabda.org/isi.php?id=418
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Atau, mengapa tidak otak orang Cina yang sudah dikenal luas lihai berbisnis? 
Mengapa justru otak orang Indonesia?  
Setelah dilakukan semacam penelitian, ternyata persepsi para penerima donor 
otak dalam menentukan pilihan bukan pada standar umum seperti asumsi di 
atas. Jawab mereka: "Habis, otak orang Indonesia rata-rata masih mulus. 
Soalnya jarang dipakai!"  

Putu Wijaya, novelis dan dramawan yang juga dikenal sebagai sutradara film dan 
sinetron, punya banyak kisah menggelitik. Salah satunya, ya, itu tadi: humor tentang 
perburuan otak orang Indonesia. Dalam satu seminar di Pusat Studi Jepang belum lama 
berselang, Putu Wijaya memperkenalkan pentingnya rasa humor dalam hidup, lebih-
lebih untuk 'menyelundupkan' pesan yang sulit disajikan dalam komunikasi yang wajar.  

Humor dalam bentuk anekdot - di mana efek tawanya hanya sekadar alat untuk menuju 
sasaran akhir berupa kritik sosial - sesungguhnya merupakan cermin dari kondisi sosial 
masyarakat pendukungnya. Dalam konteks inilah humor menjadi semacam kiat untuk 
menyiasati berbagai tekanan. Di sinilah pentingnya humor dalam hidup. Humor dalam 
bentuk anekdot - bersifat politis, pornografis, atau apa pun - itu berfungsi sebagai katup 
pelepas.  

Meski pada humor politik ia bisa bersifat subversif, namun ketika dalam bingkai 
anekdot, muatan politisnya menjadi relatif aman dari tindakan subversif. Hanya yang 
patut dicermati, bila anekdot itu semakin 'brutal' dan meluber pada tingkat yang lebih 
luas, maka perlu dicurigai ada sesuatu yang tidak beres. Bisa saja masyarakat 
sesungguhnya sedang 'sakit', paling tidak ia mengindikasikan banyak hal yang tidak 
bisa disampaikan secara terbuka.  

Secara teoritis, sebagaimana terungkap dalam forum "Dialog" di majalah Prisma edisi 
Januari 1996, humor dapat dipandang sebagai model percakapan yang mempunyai arti 
sosial. Dengan kata lain, humor juga terkait dengan cara berpikir sosial. Dalam kultur 
sosial kita, humor dengan berbagai bentuknya sangat pas dengan kepribadian bangsa 
Indonesia.  

Menurut Djamaluddin Ancok, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia 
(UII) Yogyakarta, ada studi yang mempelajari bahwa humor dapat menimbulkan gairah 
baru. Di sisi lain, humor juga berfungsi untuk menghilangkan kecemasan sekaligus alat 
kontrol sosial. Joke politik di satu sisi merupakan ungkapan dari 'kecemasan' terhadap 
masalah politik, di sisi lain dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari kontrol sosial.  

Fank S. Caprio, penulis buku "How to Enjoy Yourself", juga percaya bahwa rasa humor 
penting untuk hidup. Humor yang identik dengan senyum dapat membuat orang lebih 
merasa enak. Ia bisa melepaskan orang dari rasa tertekan, membuat otot-otot wajah 
terasa rileks, dan membuat jiwa seseorang menjadi lebih hidup. Humor memang 
komoditi yang menggairahkan.  
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Kalangan humorolog percaya, dalam masyarakat yang 'sakit', humor apa pun 
bentuknya - sangat diperlukan. Di tengah masyarakat yang tertekan, di tengah situasi 
yang penuh ketidakpastian, di tengah hiruk-pikuk kecemasan sosial, humor menjadi 
semakin penting untuk lepas dari kesumpekan itu.  

Dalam situasi semacam ini humor bisa menjadi semacam katup pelepas, paling tidak 
untuk menertawakan diri sendiri dengan cara memberi harapan-harapan semu. 
"Anekdot sudah merupakan terapi murah buat masyarakat yang sumpek, sekaligus 
merupakan peluang untuk meluncurkan kritik-kritik sosial yang pedas tanpa 
konfrontasi," kata Putu Wijaya.  

Bahwa di masyarakat kita sekarang humor begitu bertebaran dalam bentuk dan sifatnya 
yang beragam, atau semakin 'brutal' (meminjam istilah Putu Wijaya), boleh jadi itulah 
cermin masyarakat kita. Dan, kehadiran anekdot di tengah-tengah kita adalah bentuk 
lain dari apa yang disebut Putu Wijaya sebagai penggembosan terhadap berbagai 
tekanan yang menghimpit itu. (ken)  

Sumber: http://www.geocities.com/Tokyo/9884/humor1.htm  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1078 dan 1079  

ICW Edisi 1078 akan mengangkat topik tentang MUSIK, sedangkan ICW Edisi 1079 
mengulas tentang PERSEKUTUAN.  

Bagi Anda yang mengetahui atau mengelola situs atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi tentang musik dan persekutuan Kristen, baik dari dalam 
maupun luar negeri, silakan mengirim info atau reviewnya ke Redaksi ICW melalui e-
mail di alamat: < staf-icw(at)sabda.org > Kami tunggu kiriman Anda!  

  

http://www.geocities.com/Tokyo/9884/humor1.htm
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ICW 1078/September/2006: Musik  
Salam Kasih  

Perkembangan musik rohani akhir-akhir ini semakin marak dan sangat variatif. Ada 
lagu-lagu rohani yang diciptakan dengan lirik yang diambil dari pengalaman pribadinya 
dengan Tuhan, tapi ada juga yang diambil dari ayat-ayat Alkitab. Sebagian dari lagu-
lagu tersebut telah menjadi berkat, tetapi ada juga yang tidak menjadi berkat sehingga 
hanya lewat di telinga lalu dilupakan. Sebagai orang Kristen yang mengonsumsi lagu 
dan musik rohani, sudah sepatutnya kita juga selektif agar lagu-lagu yang kita pilih 
adalah lagu-lagu rohani yang berisi kebenaran firman Tuhan dan yang membangun.  

Dalam ICW edisi kali ini, kami menghadirkan situs-situs yang berisi lagu dan musik 
rohani. Melalui situs-situs ini Anda bisa mengunduh lirik dan lagu-lagu rohani, membaca 
artikel tentang musik, dan masih banyak lagi yang lain. Dalam kolom Ulasan, kami 
sajikan artikel "Musik Kristen Mengalirkan Kehidupan" kiranya menjadi pengetahuan 
yang memperluas wawasan Anda. Silakan juga mencoba Tips untuk memproses pita 
kaset ke format MP3 dengan melongok kolom Intermezzo. Selamat menjelajah dan 
selamat bereksperimen.  

Redaksi ICW, 
Ari  
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Jelajah Situs 

• GEMA  

Situs GEMA (Gudang Elektronik Musik dan Audio) hadir dengan desain baru. Situs 
yang kini didukung oleh Content Management System (CMS) menghadirkan aspek 
interaktif untuk memudahkan pengunjung dalam mencari bahan musik dan audio. Isi 
situs secara mayoritas telah dikelompokkan ke tiga blok menu yang dapat Anda 
temukan di sebelah kanan, yaitu Literatur, Download Center, dan Musik Corner. Artikel 
musik, tips, sejarah musik, dan lagu bisa Anda temukan di blok menu Literatur. 
Sementara bagian Download Center dan Musik Corner sangat cocok bagi Anda para 
penggemar setia musik kristiani. GEMA juga menyediakan banyak tautan (links) ke situs 
penyedia audio, baik MP3, MIDI, maupun nada dering yang sudah dikelompokkan. 
Untuk pencarian lirik lagu rohani Kristen, Anda bisa memanfaatkan mesin pencari atau 
langsung menuju ke halaman indeks lirik. Bagi Anda yang rindu mempelajari akor gitar, 
Anda bisa belajar langsung di menu Tabel Chord. Selamat berkunjung!  
==> http://gema.sabda.org/  

• Air Hidup  

Situs yang berisi kumpulan lagu rohani ini, bukan hanya menyediakan lagu, tetapi juga 
informasi mengenai album-album lagu rohani yang sudah beredar. Anda juga dapat 
mendengarkan lagu-lagu yang tersedia hanya dengan mengklik judul lagu tertentu. 
Tidak hanya informasi tentang album rohani, informasi berupa profil beberapa penyanyi 
rohani terkenal juga tersedia di sini. Tak sekadar menyediakan lagu- lagu rohani yang 
bisa dinikmati, situs ini juga juga menyediakan artikel-artikel rohani, kumpulan khotbah, 
dan sejumlah fasilitas lain. Anda juga bisa ikut membagikan berkat kepada orang lain 
dengan mengirimkan artikel, berita kegiatan rohani, ataupun kesaksian ke situs ini. 
Navigasi dalam situs ini cukup sederhana sehingga Anda tidak akan kesulitan untuk 
menelusurinya.  
==> http://www.airhidup.com/  

• IM-MC  

IM-MC (Indonesian Music-Ministry Community) adalah sebuah komunitas bagi pelayan 
musik Kristen Indonesia. Komunitas ini bertujuan memanfaatkan situs sebagai media 
untuk berbagi dan meningkatkan pelayanan musik rohani, sementara visi dan misi yang 
diusung adalah untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Fitur utama dari situs IM-MC 
ini adalah forum diskusi. Fasilitas lain yang disediakan berupa pengunduhan (download) 
lagu-lagu rohani karya Semmy Takaliungdia adalah pembuat situs inidan lagu-lagu 
rohani kontemporer lain yang telah diaransemen ulang oleh Semmy dalam format MP3. 
Anda juga dapat mengunduh nada dering dan partitur lagu rohani. Untuk dapat 
mengakses situs ini secara maksimal, Anda harus terlebih dahulu menjadi anggota 
dengan mengisi formulir registrasi. Silakan berdiskusi bersama para musisi Indonesia 
lainnya di situs ini.  
==> http://www.im-mc.org/  

http://gema.sabda.org/
http://www.airhidup.com/
http://www.im-mc.org/
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• Kidung  

Situs Kidung menyediakan kumpulan lirik serta akor lagu-lagu pujian dan 
penyembahan. Lagu-lagu yang disediakan dalam situs ini cukup banyak, apalagi 
pengguna bisa ikut aktif menambah lagu-lagu yang belum ada di situs ini. Sejumlah 
tabulatur akor disediakan di situs ini. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat melihat 
masing-masing tabulatur tersebut dalam Daftar Chord Gitar, Daftar Chord Gitar ASCII, 
maupun Daftar Chord Piano. Sebagaimana tren situs masa kini, situs ini juga 
menyediakan forum diskusi sebagai tempat untuk membahas masalah-masalah yang 
berhubungan dengan musik. Anda juga bisa mendengarkan langsung lagu yang ada, 
sehingga dapat digunakan untuk mempelajari musikalitas lagu tersebut. Hanya saja 
fasilitas ini tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan komersial. Situs ini juga menyediakan 
renungan harian yang bisa menolong Anda dalam bersaat teduh. Nah, silakan 
berkunjung ke situs ini.  
==> http://www.kidung.com/  

• Light Generation  

Kalau Anda baru pertama kali berkunjung ke situs ini, jangan kaget bila Anda harus 
terlebih dulu membaca untuk menyetujui peraturan penggunaan isi situs, baru 
kemudian Anda bisa masuk dan melihat isinya. Sesuatu yang wajar mengingat 
maraknya pembajakan belakangan ini. Setelah menyetujui aturan yang diberikan, Anda 
akan melihat halaman utama yang berisi daftar lagu rohani Kristen, baik lama maupun 
baru yang bisa Anda unduh. Bagian pengategorian dan pengelompokan album rohani 
telah disusun begitu rapi sehingga memberi kesan bahwa situs ini cukup dipersiapkan 
dengan baik. Adapun format berkas (file) yang disediakan untuk Anda unduh adalah 
dalam format *.wma. Untuk mengunduh, tentunya Anda harus menjadi member dari 
situs ini. Ada juga fasilitas VIP member yang menawarkan lagu maupun album rohani 
terbaru yang bisa diunduh. Sebagai catatan, situs ini masih dalam pengembangan 
sehingga ada beberapa halaman yang belum berisi seperti bagian lirik lagu, artikel, 
ataupun "streaming video" yang masih dalam uji coba. Jadi, ikuti terus 
perkembangannya.  
==> http://www.lightgeneration.com/  

• Pelopor  

Pelopor merupakan situs musik rohani yang berisi peranti-peranti seputar musik yang 
sangat dibutuhkan oleh para musisi rohani di era modern ini. Selain lagu-lagu rohani, 
situs ini juga menyediakan nada dering polifonik lagu rohani umum, lagu anak-anak, 
dan lagu- lagu Natal yang dapat diunduh secara gratis. Situs ini dapat digunakan 
sebagai media pembelajaran bagi Anda yang ingin belajar membaca notasi balok, 
berlatih bernyanyi karaoke dengan komputer, membuat MIDI dan mengalihkan format 
MIDI ke MP3 atau wav. Melalui situs ini, Anda dapat menikmati artikel-artikel singkat 
seputar MIDI dan komputerisasi musik untuk menambah referensi pengetahuan musik 
Anda. Segera kunjungi situs Pelopor!  
==> http://www.pelopor.com/  

http://www.kidung.com/
http://www.lightgeneration.com/
http://www.pelopor.com/
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• Pemazmur  

"Tempat nongkrong para pemuji dan penyembah Tuhan." Itulah motto situs ini. Di sini 
tersedia navigasi-navigasi seperti News yang berisi berita-berita seputar musik, Search 
yang salah satu fungsinya adalah untuk mencari lagu-lagu tertentu, Forum sebagai 
tempat bagi Anda yang suka berdiskusi secara tersambung (online), Lyrics/Chord yang 
menampilkan halaman-halaman berisi lirik lagu-lagu rohani serta akor-nya, Renungan 
yang berisi bahan-bahan renungan, dan masih banyak lagi fasilitas lain yang mereka 
sediakan. Untuk memudahkan Anda menggunakan situs ini, di halaman utama 
disediakan tips dan trik untuk mengirimkan lagu atau bahan lain termasuk saran dan 
kritik Anda. Jika Anda masih mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas yang 
ada, tersedia menu Bantuan. Fasilitas keanggotaan diperlukan agar Anda dapat 
menggunakan situs ini secara maksimal.  
==> http://pemazmur.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Bread Site  

The Bread Site menyediakan kategori musik sebagai salah satu bagian dari situsnya. 
Walaupun penampilan situs ini sederhana, tetapi isi dari situs ini sangat padat, 
khususnya pada kategori musik. Kumpulan lirik dan partitur lagu-lagu rohani yang 
berformat jpeg dapat Anda peroleh dengan mudah. Terdapat juga koleksi lagu-lagu 
himne klasik dengan format MIDI yang dapat didengarkan secara tersambung serta 
dapat diunduh. Selain format MIDI, Anda juga dapat mengunduh atau menikmati secara 
tersambung lagu-lagu lain dalam format MP3 di menu MP3 Music. Semua berkas (file) 
yang dapat diunduh tentu saja sudah mendapat izin dari pemegang hak ciptanya. 
Tersedia juga fasilitas pencarian untuk mempermudah pencarian bahan Anda. Nah, 
bagi Anda pencinta musik, segera kunjungi situs ini.  
==> http://www.breadsite.org/music.htm  
==> http://www.breadsite.org/  

• Christian-Lyrics  

Bagi Anda yang mencari lirik lagu rohani mancanegara, di sinilah tempatnya. Situs 
Christian Lyrics menyediakan banyak lirik lagu rohani berbahasa Inggris. Lirik lagu 
disusun berdasarkan indeks huruf yang mewakili nama penyanyi atau grup band rohani 
Kristen sehingga akan mempermudah pengunjung dalam mencarinya. Untuk lebih 
menambah pengetahuan Anda tentang musik, khususnya musik rohani Kristen, silakan 
bergabung dengan forum di menu Music Forum. Kalau Anda memiliki koleksi lirik lagu 
rohani berbahasa Inggris yang ingin dibagikan, situs ini juga menyediakan menu untuk 
berkirim lirik lagu. Untuk lebih lengkapnya, silakan arahkan penjelajah Anda ke alamat 
di bawah ini.  
==> http://www.christian-lyrics.net/  

• Hymnal  

http://pemazmur.com/
http://www.breadsite.org/music.htm
http://www.breadsite.org/
http://www.christian-lyrics.net/
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Situs Hymnal.net tidak hanya menyajikan musik-musik Kristen himne klasik, tapi juga 
lagu baru, termasuk lagu anak-anak. Jika melihat di daftar lagu anak dan lagu baru 
yang dimiliki, kita juga bisa melihat apa tema isi dari tiap lagu, misalnya: Pengalaman 
akan Kristus, Firman Tuhan, Penciptaan, Sukacita, dll. Sementara di daftar lagu-lagu 
himne klasik, pembagian judul yang berdasarkan abjad cukup membantu. Sistem 
pengategorian lain adalah berdasar ayat. Buka saja menu Scriptures untuk melihat 
daftar lagu yang temanya diambil dari ayat di Alkitab. Namun, jika Anda tidak memiliki 
banyak waktu untuk melihat-lihat koleksi lagu yang dimiliki, manfaatkan saja sistem 
pencarian yang tersedia. Yang menarik, situs Hymnal.net juga menyediakan fasilitas 
untuk mendengarkan lagu yang dipilih dan diputar secara acak. Masuklah ke menu 
Jukebox dan nikmati penjelajahan Anda dengan mendengarkan musik secara 
tersambung. Masih belum puas? Tersedia juga fasilitas Download musik dalam format 
MIDI plus notasi liriknya. Untuk lebih jelas, kunjungi segera Hymnal.net!  
==> http://www.hymnal.net/  

Get the Fresh 

YCCRumah Gue 
http://www.rumahgue.com/ 

Situs pembinaan pemuda dan remaja dari YCC (Youth Center Church) yang dinaungi 
oleh GBI Mayapada ini didesain cukup sederhana, namun bergaya anak muda. YCC 
memakai istilah "Rumah Gue" sebab komunitas pemuda dan remaja ini merupakan 
tempat untuk bertumbuh dan saling membangun dalam suasana kekeluargaan bagi 
semua anggotanya. Informasi yang bisa Anda baca di situs ini antara lain Profile YCC, 
Kesaksian, Artikel, Produk, Berita Terbaru seputar kegiatan YCC, tentunya beserta foto-
foto kegiatan mereka. Bagi Anda, kaum muda, yang ingin berkonsultasi, silakan klik 
halaman Consultations. Konsultasi Anda akan dijawab dan sekaligus akan ditampilkan 
di situs untuk menjadi berkat bagi pengunjung situs lainnya.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

musikkristenkontemporer  

Milis Musik Kristen Kontemporer (MKK) merupakan tempat bagi para penggemar MKK 
untuk saling berbagi dan berkomunikasi satu dengan lainnya tentang dunia MKK. Milis 
dibentuk setelah mempertimbangkan besarnya jumlah penggemar MKK di Indonesia, 
sedangkan media yang bisa memuaskan mereka masih sedikit. Kaset dan CD MKK 

http://www.hymnal.net/
http://www.rumahgue.com/
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juga masih lebih sulit didapatkan daripada artis rohani lainnya. Nah, di milis ini Anda 
bisa bertukar info tentang MKK, beroleh info tentang pemain band untuk grup MKK 
Anda, atau hal-hal lainnya. Ingin memberi dan berbagi informasi mengenai liputan 
konser, lirik lagu, resensi album, artikel, tips untuk bermusik dan pelayanan? Silakan 
bergabung di milis ini.  
==> < musikkristenkontemporer-subscribe(at)yahoogroups.com > [bergabung]  
==> < musikkristenkontemporer(at)yahoogroups.com > [berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/musikkristenkontemporer/ [arsip]  

im-mc  

Selain melalui situsnya, IM-MC juga memiliki milis sebagai tempat berinteraksi. Adapun 
milis ini diperuntukkan bagi para pelayan Tuhan di bidang musik rohani Kristen di mana 
saja, khususnya orang Indonesia, termasuk saudara-saudari berbahasa melayu dari 
luar Indonesia. Adapun pelayan di bidang musik yang dimaksud tidak sebatas pemusik 
saja, tetapi semua yang terlibat dalam pujian dan penyembahan, singer, pemimpin 
pujian, paduan suara, rebana, penata musik, pendoa syafaat, dan lainnya. Milis ini 
sendiri merupakan cikal bakal dibangunnya situs IM-MC. Dengan jumlah anggota yang 
tercatat lebih dari empat ratus, pengalaman dan kisah yang dibagikan para anggota 
sesama pelayan Tuhan di bidang musik rohani Kristen diharapkan bisa meningkatkan 
kualitas pelayanan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus. Untuk berpartisipasi, silakan 
mengirim e-mail kosong ke alamat di bawah ini.  
==> < im-mc-subscribe(at)yahoogroups.com > [bergabung]  
==> < im-mc(at)yahoogroups.com > [berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/im-mc/ [arsip]  
==> http://www.im-mc.org/ [situs]  

  

http://groups.yahoo.com/group/musikkristenkontemporer/
http://groups.yahoo.com/group/im-mc/
http://www.im-mc.org/
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Artikel: Membuat MP3 dari Pita Kaset dan Radio 

• TIPS  

Untuk Intermezo kali ini kami mencoba menampilkan sesuatu yang beda. Biasanya 
kami mengulas sesuatu yang berhubungan langsung dengan internet. Tapi untuk 
menyesuaikan dengan tema kali ini yang masih berhubungan dengan teknologi 
komputer juga, kami angkat tips untuk mengubah format dari pita kaset ke dalam format 
MP3. Tentu saja tujuannya bukan untuk pembajakan, namun pengalihan format seperti 
ini dapat digunakan demi memperpanjang usia sebuah rekaman, mengingat usia pita 
kaset tidaklah seawet format digital.  

Membuat lagu MP3 dari pita kaset ataupun merekam dari radio tidaklah sesulit yang 
dibayangkan. Anda hanya perlu merekamnya ke dalam komputer, lalu mengubah 
rekaman tadi ke file MP3. Cara perekaman dari tape recorder (kaset) ke komputer relatif 
sama dengan cara merekam siaran radio AM atau FM ke komputer.  

Sebelum melakukan perekaman dari pita kaset ke komputer, sebaiknya periksa dulu 
kondisi suara dari kasetnya. Pastikan suara dari kaset tersebut cukup bagus karena bila 
suara yang dihasilkan kaset tadi tidak maksimal, hasil rekamannya pun tidak maksimal. 
Untuk yang dari radio, pastikan saluran (channel) radio pas dan kualitas suara adalah 
yang paling baik saat perekaman. Biasanya, saat malam hari adalah saat yang tepat 
kalau ingin merekam siaran radio karena cuaca dan udara sangat berpengaruh pada 
penerimaan gelombang radio.  

Komputer akan merekam suara yang dihasilkan oleh tape recorder tadi apa adanya. 
Jadi, bila suara pita kaset ataupun siaran radio tadi tidak maksimal, file MP3 yang 
dihasilkan nantinya juga tidak akan maksimal. Selanjutnya, persiapkan jack 3.5 mm 
bolak-balik, yang berguna untuk menghubungkan colokan earphone ke colokan sound 
card.  

Selanjutnya, siapkan software tools perekamnya, di artikel ini digunakan Software 
Audacity. Anda bisa bisa mengunduhnya secara gratis di 
http://audacity.sourceforge.net/. Untuk ukuran gratis, tools ini cukup bagus, karena dia 
sanggup meredusi noise yang dihasilkan oleh tape recorder.  

Menghubungkan tape compo dengan PC memang cukup mudah. Anda tinggal 
mencolokkan jack audio out RCA dari tape compo, bisa juga melalui colokan 
headphone. Biasanya colokan yang berwarna biru (posisi di tengah) atau lihat gambar 
di samping ketiga colokan komputer sebagai petunjuknya. Ada output, input dan mik, 
colokkan ke input.  

Konfigurasikan Line-In dengan mengklik dua kali icon speaker pada system tray atau 
klik Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices. Klik tombol Advanced pada 
bagian Device Volume dari Control Panel Sounds and Audio Devices. Selanjutnya, 
hilangkan tanda Mute. Karena secara default Line-In dalam kondisi Mute  

http://audacity.sourceforge.net/
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Setelah proses koneksi tape compo ke komputer selesai, sekarang setting Preferens 
pada Audacity. Secara default, input recording dari Audacity adalah mono, bila ingin 
Anda bisa mengeset stereo. Buka preferences dari menu Edit, pilih Preferences. Pada 
Audio I/O tab, perhatikan di bagian Recording, pada bagian Chanels, pilih 2 (stereo). 
Selanjutnya, periksa pada bagian inputnya, Anda bisa mengeset sebagai Line-In 
ataupun Stereo Mix.  

Selanjutnya, masih pada Preference, pilih File Formats tab, Anda bisa mengontrol 
output format untuk audio. Untuk menghindari insiden overwriting (penulisan ulang) 
pada file audio, pilih "Make a copy of the file before editing" dibawah "When importing 
uncompressed audio files" di dalam pilihan Audacity. Pilih WAV (Microsoft 16 bit PCM) 
sebagai Uncompressed Export Format.  

Setelah semua beres, mainkan musik dari tape compo, dan klik tombol Record pada 
Audacity. Bila Anda ingin merekam side A secara penuh, biarkan sampai semua lagu di 
sisi A habis. Hal ini tentu saja akan banyak memakan memori Anda. Nah, bila Anda 
merasa memori drive C kurang, Anda bisa memindahkan File Temp ke direktori lain. 
Pada Preference, pilih Direktories tab. pada Location, tentukan sendiri letak File Temp. 
nya.  

Setelah semua selesai, Anda tinggal memainkan musik dari tape recorder, dan tekan 
tombol record pada Audacity. Tunggu beberapa waktu sampai semua lagu pada kaset 
habis. Setelah selesai, tekan Stop.  

Setelah proses recording selesai, Anda telah punya file Wave yang berisi semua lagu 
dari sisi A. Dari sini Anda bisa memilah-milah untuk dijadikan potongan per lagu. Untuk 
memotongnya, mainkan lagu dari Audacity. Selanjutnya tandai setiap satu lagu selesai. 
Lalu copy dan cut.  

Untuk proses copy, Anda tinggal menandai awal dan akhirnya yang akan di copy. Untuk 
menandainya Anda tinggal mengklik dan geser sesuai lagunya dan pilih Copy pada 
menu Edit. Setelah itu, pilih New pada menu file, lalu pilih Paste pada menu edit. 
Sekarang Anda sudah mempunyai sebuah lagu yang siap dikonversikan ke MP3.  

Untuk mengonversikan menjadi file MP3, Anda membutuhkan file LAME encoder. 
Tanpa File LAME ini, Audacity tidak bisa dikonversikan langsung ke file MP3. Untuk 
mendapatkan file LAME, Anda bisa mengunduhnya dari http://lame.sourceforge.net/. 
Bila Anda tidak mempunyai file LAME, file lagu tadi bisa langsung disimpan pada format 
WAV, selanjutnya Anda butuh tools yang bisa mengonversikan file WAV ke MP3 
menggunakan WAV converter.  

Selanjutnya, lakukan proses pemilahan seperti di atas untuk setiap lagunya. Sekarang 
Anda telah mempunyai lagu MP3 dari pita kaset lama. Selamat mencoba.  

Sumber  : Tabloid Komputek  
Edisi  : 488 Minggu ke-4 September 2006  

http://lame.sourceforge.net/
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Hal  : 8  

Lain-Lain 

Musik Kristen Mengalirkan Kehidupan 

1. Mengalirkan roh yang damai dan tenang  
Musik menjamah hati dan emosi kita. Apa yang kita dengarkan akan 
memengaruhi pemikiran, tindakan, dan sikap kita. Sewaktu memberontak 
melawan Allah, Raja Saul kehilangan perlindungan Allah dalam hidupnya dan 
roh jahat datang untuk menyiksa dia. Hanya sewaktu Daud bermain kecapi, 
maka dia merasa damai, lalu roh jahat tersebut akan meninggalkan dia.  
"Dan setiap kali apabila roh yang dari pada Allah itu hinggap pada Saul, maka 
Daud mengambil kecapi dan memainkannya; Saul merasa lega dan nyaman dan 
roh yang jahat itu undur dari padanya." (1 Samuel 16:23)  
Musik mempunyai kuasa atas orang yang mendengarkannya. Kuasa itu bisa baik 
dan buruk, tergantung pada tipe musiknya. Sewaktu kita mendengarkan musik 
Kristen, kita melepaskan hadirat Allah dalam hidup dan rumah kita. Kita 
menghalau semua roh-roh yang berusaha untuk menekan. Orang-orang yang 
mengunjungi kita akan merasakan damai sejahtera dan hadirat Allah. Seperti 
Saul merasa bebas dan damai melalui musik yang diurapi (1 Samuel 16:23).  

2. Alat yang berguna untuk memenangkan jiwa  
Orang Kristen bisa memproduksi musik yang luar biasa, enak didengarkan 
telinga, dan mempunyai pengaruh yang positif. Membagikan musik kita dengan 
orang-orang non-Kristen bisa menjadi alat kesaksian yang baik jika musiknya 
mempunyai standar yang tinggi. Musik kita bisa menjadi alternatif bagi mereka 
yang belum mengenal Kristus. Musik akan menghancurkan pemikiran bahwa 
gereja tidak lebih dari acara yang membosankan dan biasa saja.  
Pada tahun 1996, kelompok rock Petra mengadakan konser di sebuah tempat 
olahraga di Bogota. Tujuannya adalah untuk memberitakan Injil dan 
menunjukkan pada dunia sebuah alternatif musik selain musik sekuler.  
Orang-orang yang hadir pada saat itu sangat terpengaruh oleh musik yang 
dibawakan. Media yang ada juga terpengaruh dan memuji kualitas musik dari 
band tersebut dan semangat yang mereka tampilkan. Mereka pun pulang setelah 
mendengarkan pesan Injil. Musik adalah salah satu sarana terbaik untuk 
memenangkan jiwa. Pada akhir konser itu, ada lebih dari delapan ratus orang 
menerima Yesus.  

3. Memberikan pesan yang membangun  
Semua musik Kristen mempunyai pesan yang positif dan membangun, tidak 
peduli apa gaya musiknya. Terlebih lagi, melodinya akan menuntun orang untuk 
mendekat kepada Allah. Itu akan menciptakan suasana yang baik untuk berdoa.  
Anda diizinkan untuk menikmati berbagai macam musik Kristen, rock, salsa, 
soul, disko, tekno, country, metal, dll. Rasul Paulus meneguhkan dalam 1 
Korintus 6:12, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. 
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh 
suatu apa pun."  

http://alkitab.mobi/?1+Samuel+16%3A23
http://alkitab.mobi/?1+Samuel+16%3A23
http://alkitab.mobi/?1+Korintus+6%3A12
http://alkitab.mobi/?1+Korintus+6%3A12
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Hal tersebut bukanlah sekadar aturan atau peraturan, akan tetapi kita harus 
mengetahui bagaimana memilih musik yang membangun. Musik Kristen bisa 
membuat Anda merasa menjadi orang yang lebih baik. Musik itu akan 
memberikan rasa percaya diri dan menguatkan Anda pada saat-saat kesukaran 
dan akan membawa Anda untuk lebih dekat kepada Allah dengan lirik dan 
melodinya.  

Bahan diambil dan diedit dari sumber:  

Judul buku  : Memperkuat Langkah-Langkahku  
Penulis  : Claudia De Fajardo  
Penerbit  : GBI Keluarga Allah, Yogyakarta 2001  
Halaman  : 128130  

Dipublikasikan secara elektronik di: http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/117/  

Stop Press 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan ICW dan juga partisipasi anggota ICW, maka 
Redaksi ingin mengumpulkan data, masukan dan saran-saran dari para anggota. 
Karena itu mohon kesediaanya mengisi dan mengembalikannya ke: < staf-icw(a 
t)sabda.org >  

potong di sini 
 
                 KUESIONER UNTUK ANGGOTA ICW** 
 
Nama lengkap              : 
Alamat e-mail             : 
Tanggal lahir             : 
Kota tempat tinggal       : 
Pendidikan terakhir       : 
   Jurusan pendidikan    : 
Status                    : belum menikah/menikah 
Pekerjaan                 : 
Keterampilan yang dimiliki: 
Gereja                    : 
Pelayanan                 : 
 
**Catt: Jawaban Anda ini nanti tidak akan kami publikasikan. 
 
1. Apakah Anda sering melakukan browsing situs di internet? Kalau 
  jawabannya ya, silakan daftarkan situs favorit/yang sering Anda 
  kunjungi: 
  [ ] URL: .... 
  [ ] URL: 
  [ ] URL: 
  [ ] URL: 
  [ ] URL: 

http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/117/


ICW 2006 
 

210 
 

 
2. Apakah Anda aktif menggunakan media internet? Jika jawabannya ya, 
  silakan pilih jawaban Anda berikut ini (jawaban bisa lebih dari 
  satu): 
  [ ] Anda memiliki situs pribadi di alamat url: .... 
  [ ] Anda memiliki blog pribadi di alamat url: .... 
  [ ] Anda sering mengirimkan posting/tulisan Anda ke situs/milis, 
      misalnya .... 
  [ ] 
 
3. Apakah Anda mengetahui milis-milis diskusi yang menurut Anda 
  sangat berbobot? Jika jawabannya ya, milis diskusi tersebut 
  adalah: 
  [ ] .... 
  [ ] .... 
  [ ] .... 
  [ ] .... 
 
4. Apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam Publikasi ICW? 
  Jika, ya, silakan cek jawaban pilihan Anda: 
  [ ] Ingin memberitahukan alamat-alamat URL yang Anda ketahui. 
  [ ] Ingin memberitahukan artikel tentang pelayanan internet. 
  [ ] Ingin memberitahukan milis-milis diskusi yang Anda ketahui. 
  [ ] Ingin memberitahukan blog-blog bermutu dalam dunia 
      kekristenan. 
  [ ] .... 
 
5. Saran, komentar dan masukan yang ingin Anda berikan bagi kemajuan 
  Publikasi ICW: 
  1. .... 
  2. .... 
  3. .... 

kirim ke: < staf-icw(at)sabda.org >  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1079 dan 1080  

ICW Edisi 1078 akan mengangkat topik tentang PERSEKUTUAN, sedangkan ICW Edisi 
1079 akan mengulas tentang GEREJA.  

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

Kami tunggu kiriman Anda!  
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ICW 1079/Oktober/2006: Persekutuan  
Salam Kasih  

Salah satu panggilan sekaligus kebutuhan orang percaya adalah bersekutu. Berbagai 
persekutuan, baik di gereja atau di luar gereja, dibentuk sebagai sarana bagi 
anggotanya untuk saling membangun dan menguatkan. Selain persekutuan tatap muka, 
tersedianya sarana internet telah menambah alternatif bagi masyarakat Kristen untuk 
menyalurkan kebutuhannya bersekutu. Karena itu tak heran bila beragam situs 
persekutuan dibuka untuk memungkinkan para anggotanya tetap bersekutu tanpa 
adanya halangan waktu dan tempat.  

Dalam ICW Edisi 1079 kali ini, kami menampilkan beragam situs persekutuan, baik 
lokal maupun mancanegara. Simak pula kolom Get The Fresh yang mengulas tentang 
perubahan situs Pemuda Kristen dan Ulasan yang membahas tentang "Dasar 
Persekutuan". Sementara itu, Intermezzo kali ini menyajikan artikel yang 
memperkenalkan beberapa bagian, fungsi, maupun perangkat (tools) yang umumnya 
disediakan oleh sebuah penjelajah (browser) internet. Selamat Menyimak!  

Staf Redaksi ICW, 
Ani  
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Jelajah Situs 

• Joy Fellowship Indonesia  

Berangkat dari sebuah persekutuan yang ingin mengenal Tuhan sembari belajar 
bahasa Inggris, persekutuan yang bernama Joy Fellowship ini pun mengembangkan 
pelayanannya melalui sebuah situs. Dengan tampilan yang cukup sederhana, situs ini 
memuat berita-berita seputar kegiatan Joy Fellowship, sejarah persekutuan tersebut, 
hingga informasi tentang bagaimana persekutuan ini bisa terus berjalan. Pencarian 
artikel dan buletin telah dipermudah dengan fasilitas pencarian yang terletak di sebelah 
kiri halaman. Di halaman utama tersedia tempat login bagi anggota Joy Fellowship, 
termasuk sebuah tempat khusus yang dinamakan Joy News yang berisi berita-berita 
terbaru yang perlu diketahui oleh anggota persekutuan ini.  
==> http://www.joyindonesia.org/  

• Mudika Indonesian Community  

Mudika Indonesian Community of Archdiocese of Los Angeles merupakan sebuah 
persekutuan dengan penginjilan sebagai tujuan utama pelayanannya. Tampilan situs 
yang khas mungkin akan membuat Anda mudah menebak bahwa situs ini merupakan 
situs Katolik. Situs ini memang dikelola oleh komunitas Katolik Indonesia yang tinggal di 
Los Angeles. Di sini Anda akan disuguhi informasi yang berhubungan dengan 
persekutuan seperti kelompok doa, kesaksian, galeri foto, pelayanan mereka, jadwal 
kegiatan, liturgi dan sakramen, dompet sosial, dan masih banyak yang lainnya lagi. 
Untuk melihat profil para pembicara, silakan masuk ke halaman "Speakers". Lebih 
lengkap tentang persekutuan Katolik ini, silakan kunjungi:  
==> http://www.mudikaic.org/  

• PERKANTAS Jakarta  

Situs PERKANTAS (Persekutuan Kristen Antar Universitas) cabang Jakarta ini 
menyediakan informasi yang lengkap tentang kegiatan, kesaksian, dan pelayanan 
mahasiswa Kristen yang tergabung dalam yayasan ini. Menu Sejarah berisi tulisan 
lengkap seputar perjalanan organisasi ini, mulai dari berdirinya sampai bidang-bidang 
pelayanan PERKANTAS saat ini. Situs ini juga menyediakan fasilitas toko buku Kristen 
secara tersambung (online), milis doa, taman bacaan (Anda bisa membaca sejumlah 
literatur secara tersambung di sini), artikel renungan untuk bersaat teduh dari Santapan 
Harian (SH) dan Renungan Harian (RH), tautan (link) ke situs-situs Kristen lain, dan 
pengunduhan warta, buletin, dan bacaan lain. Segera kunjungi situs PERKANTAS.  
==> http://www.perkantasjkt.org/  

• PMK Fakultas Hukum UGM Yogyakarta  

Situs yang dikelola oleh PMK Fakultas Hukum UGM Yogyakarta ini isinya sangat padat. 
Melalui situs ini, Anda dapat memperoleh informasi mengenai organisasi persekutuan, 
renungan dan beragam kisah kehidupan. Informasi lowongan kerja serta hal-hal lainnya 

http://www.joyindonesia.org/
http://www.mudikaic.org/
http://www.perkantasjkt.org/
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juga disediakan di situs persekutuan yang mengemban visi mempersiapkan sarjana 
hukum yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian serta yang berjalan dengan 
terang Kristus ini. Uniknya, selain hal- hal kerohanian dan informasi lowongan tersebut, 
Anda juga akan menemukan beragam bahan untuk tugas kuliah termasuk sejumlah 
artikel yang bisa diunduh.  
==> http://www.pmkhukumugm.or.id/  

Jelajah Situs Manca 

• FGBMFI  

Full Gospell Business Men's Fellowship International (FGBMFI) merupakan organisasi 
persekutuan pengusaha/pekerja pria Kristen yang dipelopori oleh Demos Shakarian 
berdasarkan visi Tuhan pada 1952. Kunjungilah situs FGBMFI ini untuk lebih jauh 
mengenal pelayanan dari organisasi yang hingga saat ini telah menjangkau kalangan 
pengusaha/pekerja pria di 160 negara ini. Sejarah, pernyataan visi dan misi, serta 
pernyataan doktrinal FGBMFI dapat Anda telusuri di bagian Information. Dengan 
menelusuri bagian News, Anda akan melihat sejumlah informasi terkini dari kegiatan 
yang mereka selenggarakan di berbagai negeri. Sedang beragam agenda kegiatan 
yang akan diselenggarakan dapat Anda lihat di bagian Events. Sejumlah tautan akan 
membawa Anda ke berbagai situs FGBMFI di seluruh dunia. Anda juga dapat 
berlangganan majalah Voice melalui situs ini. Tak lupa, sejumlah edisi dapat Anda 
nikmati dalam format pdf sebagai contoh.  
==> http://www.fgbmfi.org/  

• Applegate Christian Fellowship  

Situs Applegate Christian Fellowship didirikan oleh sebuah persekutuan Kristen non-
denominasi dengan nama yang sama, yang berlokasi di Jacksonville, Oregon, AS. 
Persekutuan ini mengemban visi untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan 
memperkenalkan Dia kepada semua orang. Oleh karena itulah, mereka juga memiliki 
halaman khusus mengenai penginjilan dunia di menu Mission. Pelayanan yang 
dilakukan antara lain meliputi tujuh macam pelayanan, yakni Home Fellowship, 
Searchlight (oleh Jon Courson), KAPL, Children's Ministry, Maranatha Mountain 
Ministries, Lake Bradley Ministry, dan the Mountain Top Ministry. Anda juga bisa 
menyimak rekaman audio pengajaran Alkitab mereka (dalam format Real Media dan 
Windows Media Audio) dengan masuk ke menu Recent Messages. Sementara itu, 
tampilan situs yang cukup menarik dan menampilkan banyak gambar tentunya juga 
akan memberikan kenyamanan bagi Anda dalam menelusuri situs Applegate Christian 
Fellowship.  
==> http://www.applegatefellowship.org/  

• CMF (Christian Military Fellowship)  

Situs CMF adalah situs berisi informasi tentang pelayanan Christian Military Fellowship. 
Misi pelayanan CMF adalah mempersatukan orang- orang percaya yang berkomitmen 

http://www.pmkhukumugm.or.id/
http://www.fgbmfi.org/
http://www.applegatefellowship.org/
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untuk melakukan penginjilan di angkatan bersenjata AS dan memuridkan orang-orang 
Kristen di sana. Selain anggota angkatan bersenjata AS, keluarga dan pekerja-pekerja 
sipil juga dapat bergabung dalam persekutuan tersebut. Pada setiap halaman dari situs 
ini terdapat motto CMF, yaitu "To Win... To Disciple... To Equip... To Win". Situs ini 
dilengkapi dengan galeri foto-foto, halaman yang berisi tujuan dan target dari CMF, 
profil pengurus CMF, pelatihan pemuridan secara tersambung, dan pelayanan internet. 
Selain itu, disediakan pula fasilitas pengunduhan bahan-bahan studi Alkitab gratis. 
Silakan mengunjungi situs CMF.  
==> http://www.cmfhq.org/  

• Fellowships of Christian Athletes  

Sebuah kelompok persekutuan ternyata tidak selalu hanya dibentuk oleh pembagian 
kelompok umur saja. Kalangan atlet pun memiliki wadah tersendiri. Sesuai namanya, 
situs FCA (Fellowship of Christian Athletes) adalah sebuah situs persekutuan untuk 
para atlet Kristen. FCA yang didirikan sejak 1954 ini sendiri adalah sebuah organisasi 
olahraga Kristen terbesar di Amerika. Jangkauan pelayanan mereka meliputi para atlet 
dan pelatih, mulai dari tingkat sekolah, amatir, sampai profesional. Menu-menu yang 
disajikan situs ini terbilang lengkap dan terkesan dikelola profesional. Berbagai kegiatan 
dan program-program dari FCA (baik kegiatan rohani maupun olah raga itu sendiri) bisa 
dilihat secara lengkap di sini. Masuklah ke menu Sharing the Victory yang merupakan 
tautan (link) ke situs STV (Sharing the Victory) untuk menyimak berbagai kesaksian dari 
para atlet dan pelatih Kristen. Ada pula newsletter elektronik "Behind the Bench" yang 
berisi berbagai kesaksian dari para istri pelatih, para istri pelatih yang ingin mengirimkan 
kesaksian juga dapat melakukannya dari formulir yang ada di situ. Dan untuk para 
penggemar, kunjungilah menu Downloads untuk mendapatkan banyak wallpaper 
komputer bagus di sana.  
==> http://www.fca.org/  

• Orthodox Christian Fellowship  

Orthodox Christian Fellowship (OCF) adalah sebuah organisasi pelayanan kampus 
yang berpusat di kota Boston, AS. Situs ini memuat berbagai hal seperti jadwal kegiatan 
dan pertemuan, program-program OCF (di antaranya kebaktian Minggu untuk 
mahasiswa), berita dan artikel-artikel, serta halaman untuk para anggota. Jangkauan 
pelayanan OCF memang dikhususkan bagi para mahasiswa Kristen Ortodoks maupun 
yang tertarik dengan pengajaran Ortodoks. Namun demikian, jaringan mereka bisa 
dibilang cukup luas dan tersebar di berbagai negara di benua Amerika, Eropa bahkan 
sampai dengan komunitas Kristen Ortodoks di Indonesia. Untuk pengunjung umum, 
situs ini juga bermanfaat bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan anak muda. Anda 
bisa mendapatkan bahan-bahan dalam bentuk artikel, audio, video, dll. di menu 
Resources. Sedangkan menu Features menyajikan bahan-bahan berupa buku hingga 
pernak-pernik yang dapat dipesan secara tersambung. Kunjungilah situs OCF di:  
==> http://www.ocf.net/  

Get the Fresh 

http://www.cmfhq.org/
http://www.fca.org/
http://www.ocf.net/
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Pemuda Kristen 
http://www.pemudakristen.com/ 

Setelah cukup lama mempertahankan desain dan navigasinya, kini wajah dan navigasi 
baru situs Pemuda Kristen sudah bisa Anda nikmati. Didominasi warna biru, bagian 
header situs nampak lebih menarik dengan desain yang memakai flash. Halaman muka 
situs diisi headline terkini, informasi seminar Reformed, dan juga artikel-artikel Kristen 
lainnya yang kritis dan menarik. Untuk mendapatkan sumber artikel yang lebih banyak 
dan terkategori, silakan masuk ke halaman Menu Artikel. Sub menu Artikel berada di 
sebelah kanan halaman dengan beragam pilihan mulai dari Pengajaran, Rohani Umum, 
Kesaksian, sampai Sekolah Minggu. Situs ini juga dilengkapi fasilitas untuk 
berkomentar terhadap artikel yang disajikan, mengirim artikel atau format cetak. Ingin 
memberitahu teman Anda tentang situs ini, silakan gunakan fasilitas halaman beri tahu 
teman untuk memberi informasi ke teman Anda. Selamat berkunjung.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Perkantas  

Perkantas (Persekutuan Antar Universitas) merupakan salah satu organisasi 
persekutuan yang khusus melayani mahasiswa. Keberadaan milis Perkantas ini 
merupakan salah satu sarana komunikasi bagi para anggota Perkantas yang saat ini 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Melalui milis ini Anda dapat mengenal 
keberadaan Perkantas dan aktivitas pelayanannya, serta berbagi pengalaman- 
pengalaman rohani dengan sesama anggota milis. Nah, tunggu apa lagi? Jika Anda 
telah bergabung dalam persekutuan Perkantas di kota Anda, tidak ada salahnya jika 
Anda juga bergabung dengan anggota Perkantas dari berbagai kampus di Indonesia. 
Nah, selamat bergabung dan saling berbagi berkat.  
==> <perkantas-subscribe(at)yahoogroups.com> [bergabung]  
==> <perkantas(at)yahoogroups.com> [berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/perkantas/ [arsip]  

  

http://www.pemudakristen.com/
http://groups.yahoo.com/group/perkantas/
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Artikel: Lebih Jauh Tentang Browser 

• Info Internet  

Bagi Anda yang sudah lama berinteraksi dengan dunia maya, menjelajah menggunakan 
browser tentu sudah menjadi keharusan. Tapi, apakah Anda mengenal setiap bagian 
browser, baik nama ataupun penggunaannya? Atau Anda hanya sekedar mengetik 
alamat web tujuan tanpa peduli tool-tool yang disediakan browser? Berikut kami 
mencoba ringkaskan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pengetahuan bagi Anda.  

Beberapa browser yang sering dipakai penikmat dunia maya adalah:  

1. Internet Explorer yang dikeluarkan oleh Microsoft,  
2. Mozilla,  
3. Opera,  
4. Safari, dan lain-lain.  

Beberapa bagian, fungsi, maupun tool yang umumnya ada dan dipakai di browser 
dijelaskan secara singkat di bawah ini.  

1. Title Bar: menampilkan judul dari halaman situs tersebut dan di belakangnya 
adalah software yang digunakan untuk menampilkan halaman web.  

2. Menu Bar: menampilkan semua menu seperti File, Edit, View, Go, Favorites, 
Tools, dan Help. Dengan menu-menu itu kita bisa mengubah penataan browser, 
menyimpan (save), atau mencetak halaman web.  

3. Tool Bar: Tempat dari semua kontrol yang digunakan ketika kita menjelajahi 
internet. Dengan tombol-tombol ini kita bisa mundur (back) atau maju (forward) 
dari suatu halaman, menghentikan (stop) halaman yang sedang loading atau me-
reload, kembali ke situs awal (home), menjelajahi internet, atau menambahkan 
alamat pada browser.  

4. Address Bar: ini merupakan bar yang penting, di sini kita bisa memasukkan 
alamat web yang dituju, biasanya diawali dengan "http://www", walaupun kadang 
kala bagian "www" itu tidak diperlukan. Kebanyakan browser sudah dilengkapi 
dengan http:// sehingga alamat bisa langsung dimasukkan/diketikkan dengan 
diawali "www".  

5. Tombol pada Title Bar: tombol untuk mengecilkan (minimize), membuka layar 
sepenuhnya (maximize), dan menutup program (close).  

6. Tombol GO: setelah mengetikkan alamat web, dengan mengklik tombol ini kita 
akan menuju ke halaman tersebut. Jika tidak, sebagai gantinya, kita bisa 
menekan tombol enter di papan ketik.  

7. Menu Pull-down: klik tombol ini untuk memunculkan alamat-alamat situs yang 
pernah dikunjungi. Kita bisa mengklik salah satu alamat untuk kembali ke situs 
tertentu.  

8. Scroll Bar: kita dapat menggunakan bagian ini untuk menggulung (scroll) layar 
naik dan turun atau layar kanan dan kiri dengan cara mengklik serta 
menyeretnya naik dan turun atau kanan dan kiri.  

http://www/
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9. Home (tool bergambar rumah): jika diklik akan menuju alamat default yang di-
setting di browser tersebut. Biasanya default diisi "about: blank". Jika Anda ingin 
alamat web tujuan favorit Anda dipasang, Anda bisa menggantinya. Klik menu 
Tools dan pilih Internet Options (IE), Preferences (Opera), Options (Mozilla 
Firefox). Lalu ganti bagian Address/Locations/Home Page dengan alamat tujuan 
halaman situs favorit Anda.  

10. Jendela Browser: menampilkan isi halaman situs tujuan. Nama situs 
bersangkutan biasanya berada di bagian atas atau tengah jendela, dan biasanya 
terdapat Link (hubungan) dengan halaman- halaman lain pada situs tersebut 
atau dengan situs web lain.  

Catatan lainnya :  

• Kembali ke halaman web sebelumnya 
Apabila Anda selesai membaca atau melihat halaman web tertentu, Anda dapat 
kembali ke halaman web sebelumnya dengan cara memilih dan mengklik menu 
View, Go Back (Alt+Panah Kiri), atau tombol tool Back.  

• Kembali ke halaman web berikutnya  
Sedangkan bila Anda ingin kembali melihat dan membaca halaman web 
berikutnya yang sebelumnya sudah Anda buka, pilih dan klik menu View, Go To 
Forward (Alt+Panah Kanan), atau klik tombol Forward.  

• Membuka kembali halaman web yang pernah dibuka sebelumnya Anda juga 
dapat membuka kembali halaman web yang pernah dibuka sebelumnya dengan 
cara memilih dan mengklik menu View, Go, kemudian pilih dan klik halaman web 
yang Anda inginkan.  

• Menghentikan proses pemanggilan dan melakukan proses pemanggilan ulang 
suatu halaman web Jika suatu saat Anda ingin menghentikan/membatalkan 
proses pemanggilan (download) suatu situs web atau halaman web tertentu, 
untuk itu pilih dan klik menu View, Stop (Esc) atau cukup Anda klik tombol Stop. 
Sedangkan bila Anda ingin melakukan proses pemanggilan ulang (download 
ulang) suatu halaman web guna memperbaharui web yang pernah dibuka 
sebelumnya, pilih dan klik menu View, Refresh (F5) atau cukup Anda klik tombol 
Refresh. Untuk Opera dan Mozilla Firefox, Anda bisa klik tombol Reload.  

Membuka Jendela Kerja Baru  

Bila perlu, Anda dapat membuka beberapa jendela kerja Internet Explorer secara 
sekaligus sehingga Anda dapat dengan mudah membandingkan isi suatu halaman web 
dengan halaman web lainnya, mempercepat pindah halaman web, dan lain-lain. Untuk 
membuka jendela kerja Internet Explorer yang baru, pada jendela kerja Internet 
Explorer yang sedang aktif, pilih dan klik menu File, New, Window (Ctrl+N). Untuk versi 
IE terbaru, penggunaan tabbing dalam browser mulai dipakai. Jadi, dalam satu jendela 
browser, Anda bisa membuka halaman-halaman web lain. Untuk browser Mozilla 
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Firefox dan Opera, penggunaan tabbing sudah lebih dulu dipakai. Anda tinggal klik 
menu File, lalu pilih New Page untuk Opera atau New Tab untuk Browser Firefox.  

Mengubah Ukuran Font  

Anda juga dapat mengubah ukuran font bagian utama halaman web yang dibuka sesuai 
dengan keinginan Anda. Untuk mengubah ukuran font dari halaman web yang sedang 
Anda buka, ikuti langkah berikut ini. Aktifkan Internet Explorer, kemudian buka halaman 
web yang sedang Anda inginkan. Pilih dan klik menu View, Text Size. Kemudian pilih 
dan klik salah satu perintah untuk mengubah ukuran font berikut ini.  

• Largest, digunakan untuk memilih font dengan ukuran terbesar.  
• Larger, digunakan untuk memilih font dengan ukuran besar.  
• Medium, digunakan untuk memilih font dengan ukuran sedang.  
• Smaller, digunakan untuk memilih font dengan ukuran kecil.  
• Smallest, digunakan untuk memilih font dengan ukuran terkecil.  

Bahan diambil dan diedit dari sumber:  

Nama Situs  : Suka Internet  
Judul Artikel : Lebih Jauh Tentang Browser  
URL  : http://www.sukainternet.com/internet.php  

Lain-Lain 

Dasar Persekutuan 

Dasar Utama  

Apa itu persekutuan orang Kristen? Kalau kita perhatikan suasana setelah selesai 
kebaktian (ibadah) di gereja-gereja, jemaat 'membubarkan' diri. Kemudian yang ingin 
pulang segera menuju tempat parkir, yang lain membentuk kelompok-kelompok. Dalam 
kelompok tersebut, ada yang bercengkerama dengan riang, ada kelompok yang serius 
membahas sesuatu, ada kelompok yang hanya sekadar berkumpul. Kalau kita amati 
kelompok-kelompok ini, mereka dapat dibagi-bagi atas: kelompok orang-orang muda, 
kelompok orang-orang dewasa, atau kelompok ibu-ibu. Kelompok dewasa atau 
setengah umur masih dapat dibagi-bagi atas: kelompok seprofesi, kelompok yang 
punya minat yang sama (membicarakan persoalan politik, perkembangan ekonomi 
Indonesia, atau membahas anak yang baru masuk sekolah yang ini biasanya kelompok 
ibu-ibu muda.)  

Melihat keadaan seperti ini, maka gereja mengadakan persekutuan. Berdasarkan 
kelompok umur dapat dibagi: persekutuan remaja, pemuda, atau usia tua. Ada juga 
persekutuan para usahawan, persekutuan mahasiswa, atau persekutuan sopir-sopir 
angkot.  

http://www.sukainternet.com/internet.php
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Mengapa harus dibagi-bagi seperti ini? Supaya mereka lebih mudah berkomunikasi. 
Sebab "dunia" mereka sama. Seperti jemaat mula-mula, mereka berkumpul dan 
bersekutu karena mereka mempunyai dasar yang sama, yaitu orang-orang percaya 
kepada Yesus Kristus (Kisah 2:41- 42). Hal yang sama juga berlaku di dalam 
persekutuan manusia dengan Allah, syaratnya hanya berlaku bagi yang percaya 
kepada-Nya. Apa dasar yang sama dalam persekutuan-persekutuan di gereja? Dasar 
yang utama dan yang pertama adalah sama-sama percaya Tuhan Yesus sebagai Juru 
Selamat dan Tuhannya.  

Ini hal yang paling primer dalam suatu persekutuan. Hal yang sekunder mungkin usia 
atau kebutuhan yang sama.  

Mengapa Persekutuan?  

Bagi orang percaya, hubungan dengan Tuhan adalah hal yang terpenting dan terutama. 
Kita rindu untuk mempunyai hubungan dan persekutuan yang indah dengan Tuhan. 
Tetapi hal yang tidak boleh diabaikan adalah hubungan di antara sesama kita. Karena 
suatu hubungan/ persekutuan dengan Allah yang baik dan benar, secara otomatis 
orang tersebut seharusnya mempunyai hubungan yang baik dengan sesamanya, 
khususnya saudara-saudari seiman.  

Adalah bahaya besar kalau dikatakan orang ini rohani, punya persekutuan yang indah 
dengan Tuhan, tetapi persekutuan dengan saudara seiman bermasalah. Jadi, 
persekutuan antarsesama adalah cermin dari ibadah kita yang benar, baik dan saleh. 
Kalau hubungan vertikal beres, otomatis hubungan horizontal juga beres. Bisa jadi 
seorang yang mempunyai hubungan horizontal bagus. Namun, belum tentu ia memiliki 
hubungan vertikal yang bagus pula. Tetapi seorang yang mempunyai hubungan vertikal 
yang bagus, seharusnya hubungan horizontalnya juga bagus.  

Mengapa persekutuan? Selain sebagai wadah kita menyatakan kasih, perhatian, dan 
saling mendukung dalam doa, persekutuan adalah tempat kita menyatakan atau 
mengekspresikan iman kita, bahwa kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah.  

Kiranya dalam persekutuan, setiap anggota mendapatkan kehangatan melalui 
penerimaan dan kesempatan untuk berbagi (sharing) dan melayani dan bertumbuh 
bersama secara kerohanian dan mental. Amin  

Bahan diambil dan diedit dari sumber:  

Nama situs  : Pemuda Kristen  
Judul artikel : Dasar Persekutuan  
Penulis  : Tidak Tercantum  
URL  : http://www.pemudakristen.com/artikel/persekutuan.php  

Topik 

http://www.pemudakristen.com/artikel/persekutuan.php
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• TOPIK ICW EDISI 1080 dan 1081  

ICW Edisi 1080 akan mengangkat topik tentang GEREJA, sedangkan ICW Edisi 1081 
akan mengulas topik RENUNGAN.  

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

Kami tunggu kiriman Anda!  
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ICW 1080/November/2006: Gereja  
Salam Kasih  

Pada hakikatnya gereja adalah Tubuh Kristus di mana semua anggota bersatu sebagai 
keluarga Tuhan. Kesatuan tersebut meleburkan semua perbedaan, baik perbedaan 
suku, ras, tingkat pendidikan ataupun latar belakang sosial. Di dalam kesatuan Tubuh 
Kristus inilah setiap anggota memberikan peran yang sesuai dengan karunia dan 
panggilannya masing-masing dengan tujuan utama untuk berkarya bagi misi Kerajaan- 
Nya, yaitu memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang bagi Kristus. Sekalipun tujuan gereja 
ini sangat jelas disebutkan dalam Alkitab, namun adakalanya gereja lupa, karena gereja 
terlalu sibuk mendandani penampilan gedung dan fasilitasnya, tetapi mengabaikan 
orang-orang terhilang yang perlu dilayani yang ada di sekitarnya. Bagaimana dengan 
gereja Anda? Sudahkah gereja Anda melaksanakan misi Kerajaan- Nya?  

Melalui ICW edisi 1080 ini Anda akan mendapat sajian sebuah artikel yang akan 
mengingatkan kita pada misi gereja. Selain itu kami juga menampilkan review beberapa 
situs gereja baik yang ada di Indonesia maupun manca negara. Selamat menyimak.  

Staf Redaksi ICW, 
Ani  
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Jelajah Situs 

• FIBC  

FIBC (First Indonesian Baptist Church) adalah sebuah gereja yang didirikan oleh orang-
orang Indonesia di Amerika Serikat. Di situs gereja yang berlokasi di Monrovia, 
California ini, Anda bisa melihat profil pelayanan yang ada. Pelayanan-pelayanan 
mereka seperti Kid's Rock (pelayanan anak), Lifeline (pemuda - disajikan dalam bahasa 
Inggris), F.U.N (dewasa muda - disajikan dalam bahasa Indonesia), dan Family 
Fellowship (keluarga) bisa Anda dapatkan dengan mengklik navigasi menu masing-
masing. Hanya saja khusus untuk Lifeline dan menu Lesson Plan, saat ulasan ini ditulis 
masih sedang dalam tahap perbaikan. Namun, jika Anda ingin mendapatkan beberapa 
artikel bagus (dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), Anda dapat 
menemukannya antara lain di menu Messages. Sebagai informasi tambahan, situs ini 
lebih banyak memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.  
==> http://www.gbip.org/  

• Gereja Bethany Graha  

Situs dari gereja yang memiliki gedung yang mampu menampung 20 ribu jemaat ini, 
menampilkan informasi lengkap seputar Jadwal Kegiatan, Profil Gereja, Artikel, Berita 
Foto, dan Informasi SPGI 2005 dan 2006. Isi situs disajikan dalam dua bahasa, yaitu 
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Melalui situs ini, Anda juga dapat membaca arsip 
"Warta Bethany" yang terbit seminggu sekali. Fasilitas lain yang dapat Anda nikmati 
adalah Konseling dan Pelayanan Kami (Gereja Bethany Graha). Dapatkan juga 
informasi tentang Konferensi Pentakosta Dunia ke-21 di mana gereja yang berada di 
Surabaya ini menjadi tuan rumahnya.  
==> http://www.bethanygraha.org/  

• Gereja Misi Indonesia  

Situs ini dibangun oleh Gereja Misi Indonesia yang berlokasi di Frankfrut, Jerman. 
Beragam informasi dapat Anda temukan di situs ini, termasuk visi dan misi gereja. 
Selain itu, Anda juga dapat menemukan informasi singkat tentang latar belakang 
berdirinya gereja, profil gembala sidang, pengakuan iman gereja, jadwal ibadah dan 
kegiatan gereja yang ada. Jika Anda ingin mendapatkan berkat rohani, silakan 
menikmati beragam renungan, artikel, dan kesaksian yang tersedia. Apabila Anda 
senang berdiskusi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gereja, Anda dapat 
bergabung dengan forum diskusi yang mereka adakan. Selamat berkunjung.  
==> http://www.gereja-misi-indonesia.org/  

• GPdI Lippo Cikarang  

Isi yang ditawarkan oleh Situs GPdI Lippo Cikarang terbilang lumayan banyak, 
keberadaan kolom pencarian menjadi salah satu indikasinya. Informasi tentang gereja 
dan kegiatan-kegiatannya bisa Anda dapatkan di menu News, sedangkan Rumah Doa 

http://www.gbip.org/
http://www.bethanygraha.org/
http://www.gereja-misi-indonesia.org/
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memuat hal-hal terkait dengan pelayanan doa gereja tersebut. Untuk pengunjung situs 
yang bukan jemaat gereja GPdI Lippo Cikarang, Anda dapat menemukan bahan-bahan 
kekristenan yang menarik seperti bahan-bahan kesaksian, renungan harian, dan 
khotbah, silakan mengaskes melalui menu-menu yang tersedia. Jika masih kurang, 
masih ada menu Artikel yang dibagi berdasarkan kategori rohani dan sekuler. Artikel-
artikel seputar berkat dan kesuksesan, serta laporan berkala (newsletter) yang 
menyajikan artikel dalam berbagai topik tentunya dapat menjadi bahan bacaan yang 
baik untuk Anda nikmati. Kunjungi di:  
==> http://www.gpdi-lippocikarang.com/  

• GRII Singapore  

Ketika memasuki halaman utama situs ini Anda akan dapat langsung membaca 
renungan, informasi seminar GRIIS, serta informasi dari buletin gereja (Buletin Pilar) 
yang mereka buat. Informasi setiap departemen ditampilkan di daftar menu, termasuk 
untuk melihat info- info yang cukup lengkap. Untuk menambah wawasan kekristenan 
Anda, silakan membaca artikel-artikel teologi reformed terbaru yang cuplikannya dapat 
dibaca di sebelah kanan halaman utama. Butuh bahan saat teduh, artikel, dan 
ringkasan khotbah? Silakan klik menu Saat Teduh dan Artikel yang berisi kumpulan 
ataupun arsip bahan-bahan tersebut. Jangan lewatkan juga Galeri Foto untuk melihat 
dari dekat berbagai aktivitas pelayanan gereja ini.  
==> http://www.grii-singapore.org/  

• Paroki St. Andreas  

Secara sepintas, tampilan dari situs milik gereja paroki St. Andreas Kedoya, Jakarta ini 
masih terbilang sederhana. Meski demikian, secara umum situs ini sudah cukup dapat 
menjadi media informasi yang efisien bagi jemaat dan mereka yang ingin mengetahui 
hal-hal seputar gereja Katolik ini. Di situs ini Anda juga bisa mendapatkan jadwal misa 
secara lengkap, jadwal petugas, dan acara-acara yang diadakan (misalnya, penahbisan 
pernikahan, upacara kematian, dll) dan pelayanan masyarakat yang dilakukan. Selain 
itu, informasi-informasi di luar ibadah seperti susunan keorganisasian, surat gembala, 
dan artikel-artikel yang terkait dengan keberadaan Paroki St. Andreas ini juga bisa Anda 
dapatkan dengan cukup lengkap. Tersedia juga menu Kumpulan Doa untuk mereka 
yang terbeban dalam pelayanan kerasulan doa. Kesederhanaan yang ditampilkan oleh 
situs ini membuat navigasi mudah diikuti. Namun demikian, beberapa menu tampaknya 
tidak mengalami pemutakhiran (update) data secara rutin.  
==> http://www.st-andreas.org/  

• Beberapa referensi situs gereja lokal lain yang kami sarankan untuk  

Anda kunjungi:  

Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia Jemaat Generasi Anak Panah  
==> http://www.gap.id.org/home.htm  

http://www.gpdi-lippocikarang.com/
http://www.grii-singapore.org/
http://www.st-andreas.org/
http://www.gap.id.org/home.htm
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Gereja Bethany Manado  
==> http://www.bethanymanado.com/  

Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII)  
==> http://www.kemah-injil.org/  

GMII - Immanuel  
==> http://www.gmiiimanuel.org/  

Gereja Yesus Sejati  
==> http://www.gys.or.id/  

GSJA Hagios Assembly of God  
==> http://www.hagiosministry.com  

Evangelical Lutheran Church in Indonesia  
==> http://www.elca.org/  

Kunjungi situs LINKS direktori gereja untuk melihat daftar situs gereja lainnya:  
==> http://links.sabda.org/dir/gereja/  

Jika situs gereja Anda belum termasuk dalam daftar ini, silakan mengirimkan URL situs 
gereja Anda ke Redaksi ICW di alamat: <staf-ICW(at)sabda.org>  

Jelajah Situs Manca 

• Hillsong Church  

Situs ini mengulas secara ringkas kepercayaan dan kerinduan gereja yang bernama 
Hillsong Church. Detail program kerja gereja yang memiliki misi untuk membangun 
kehidupan jemaat yang kuat dan stabil ini juga dapat Anda lihat di sini. Situs ini juga 
menyediakan halaman berisi pernyataan iman, misi, dan pandangan mereka mengenai 
fungsi gereja. Mengingat Hillsong Church sangat terkenal dengan pelayanan Hillsong 
Music Australianya, beberapa halaman di situs ini dikhususkan untuk informasi seputar 
Hillsong Music Australia.  
==> http://www.hillsong.com/  

• Presbyterians Church (USA)  

Dengan berkunjung ke situs ini Anda bisa mengenal secara mendalam Gereja 
Presbiterian Amerika Serikat. Informasi yang disajikan sangat lengkap, mulai dari 
sejarah gereja, doktrin, dan berbagai kegiatan pelayanan gereja-gereja Presbiterian di 
Amerika. Menu-menu di halaman home seperti Who We Are, Congregation, News and 
Events, Ministry and Vocation, Resources and Publications, menyediakan berbagai 
referensi tentang pelayanan gereja Presbiterian maupun gereja secara umum. Dua 
menu lain, yaitu Giving and Funding dan U.S. & World Mission berisikan tentang 

http://www.bethanymanado.com/
http://www.kemah-injil.org/
http://www.gmiiimanuel.org/
http://www.gys.or.id/
http://www.hagiosministry.com/
http://www.elca.org/
http://links.sabda.org/dir/gereja/
http://www.hillsong.com/
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pelayanan misi penginjilan di dunia dan seruan untuk keterlibatan Anda. Halaman 
pencarian yang disediakan dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi di situs ini 
ataupun informasi tentang gereja-gereja Presbiterian lainnya di Amerika.  
==> http://www.pcusa.org/  

• Beberapa referensi situs lain tentang gereja di luar negeri yang  

kami sarankan untuk Anda kunjungi:  

Yoido Full Gospel Church of Korea  

 
==> http://www.rickross.com/groups/yonggichoyoido.html  

Virtual Church  

 
==> http://www.virtualchurch.org/  

Kunjungi situs LINKS direktori gereja untuk melihat daftar situs gereja lainnya:  
==> http://links.sabda.org/dir/gereja/  

Get the Fresh 

Lifespring 
http://www.my-lifespring.com/ 

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

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

Seputar Milis 

http://www.pcusa.org/
http://www.rickross.com/groups/yonggichoyoido.html
http://www.virtualchurch.org/
http://links.sabda.org/dir/gereja/
http://www.my-lifespring.com/
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Milis Publikasi 

e-Reformed  

e-Reformed merupakan milis publikasi elektronik yang khusus diterbitkan setiap akhir 
bulan dan berisi artikel/tulisan Kristen yang bercorak teologi Reformed. Milis publikasi 
ini diterbitkan atas dasar keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang 
mempunyai otoritas tunggal, tertinggi, dan mutlak bagi iman dan kehidupan Kristen. 
Mengingat sifatnya yang interdenominasi dan independen, setiap orang Kristen bisa 
bergabung dan menjadi anggota. Milis ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk 
menyajikan dan membagikan artikel/tulisan-tulisan yang dapat mempertajam konsep 
dan pemahaman kebenaran Alkitab dan meningkatkan kepekaan Anda dalam menilai 
pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab.  
==> < subscribe-i-kan-untuk-reformed(at)xc.org > [bergabung]  
==> < unsubscribe-i-kan-untuk-reformed(at)xc.org > [berhenti]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/ [arsip]  
==> http://reformed.sabda.org/ [situs]  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/
http://reformed.sabda.org/
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Artikel: Mengenal Software Weblog Performancing 

• INFO INTERNET  

Oleh: Ari  

Istilah "ngeblog" kemungkinan besar sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Jika Anda 
sering berinteraksi dengan dunia internet, "ngeblog" sudah menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dari aktivitas yang biasa dilakukan di dunia maya tersebut. Jika menulis 
blog biasanya memerlukan beberapa langkah rutin, seperti: mengunjungi alamat situs 
penyedia blog, login sebagai anggota, setelah itu Anda baru bisa ngeblog.  

Namun sekarang, dengan bantuan alat (tool) bernama Performancing, ngeblog terasa 
lebih mudah. Apa itu Performancing? Berikut ulasannya.  

Performancing dari Performancing.com berupa satu extension atau "plugin" yang 
dipasang atau ditambahkan ke penjelajah Mozilla Firefox. Jadi, untuk menginstalnya, 
pastikan penjelajah yang Anda pakai adalah Mozilla Firefox versi 1.5. ke atas. Berikut 
adalah langkah-langkah untuk penginstalannya.  

1. Unduhlah extensi Performancing dari situs Performancing.com 
(http://www.performancing.com/firefox). File yang akan Anda peroleh adalah 
performancing-1.3rc1.xpi  

2. Jalankan penjelajah (browser) Mozilla Firefox di komputer Anda. Dari menu 
firefox, pilih File -> Open File untuk mencari dan membuka file yang telah Anda 
unduh.  

3. Setelah file dipilih dan dibuka, akan muncul pop up yang berisi performancing 
extension, Anda tinggal pilih itu lalu klik "Install Now".  

4. Tutup penjelajah Anda.  
5. Jalankan Mozilla Firefox kembali. Performancing seharusnya sudah terpasang. 

Coba lihat bagian kanan bawah halaman penjelajah Anda, akan ada ikon berupa 
kertas dan pen. Silakan klik untuk mulai menggunakannya.  

Halaman Performancing akan menyatu dengan penjelajah firefox. Sebelum bisa 
menggunakannya, ada baiknya Anda mengenal dulu bagian-bagian dari Performancing. 
Di sebelah kanan ada empat menu tab pilihan seperti berikut.  

1. Blogs 
Tab menu ini akan menginformasikan akun blog yang Anda miliki. Beberapa 
akun blog bisa sekaligus ditampung di Performancing. Jadi, Anda tidak perlu 
login berulang kali ke berbagai situs penyedia blog yang Anda miliki.  

2. Categs 
Semua kategori yang tercatat di blog penyedia akan ditampilkan. Anda tinggal 
klik salah satu atau beberapa kategori sekaligus saat menulis blog. Sayangnya, 
belum ada fasilitas untuk menambahkan kategori.  

http://www.performancing.com/firefox
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3. History 
Judul dari setiap blog telah yang Anda tulis posting akan ditampilkan di sini. Anda 
tinggal memilih akun blog Anda di tab menu Blogs, lalu kembali ke tabs menu ini. 
Untuk melihat isi blog, Anda tinggal memilih salah satu judul dan isi blog akan 
muncul di menu halaman editor di tengah.  

4. Notes  
Tab menu ini dipakai untuk menyimpan tulisan blog Anda yang sedang atau 
belum Anda kirim. Bisa juga untuk menyimpan catatan- catatan penting untuk 
bahan blog.  

Beralih ke sebelah kiri, ada lima menu yang berjajar ke bawah yang jika diklik akan 
mengubah tampilan bagian tengah halaman.  

1. Editor  
Menu ini menampilkan halaman teks editor yang berfungsi sebagai tempat 
menulis, membaca, mengedit, dan mengirim tulisan blog Anda. Perangkat 
pengelola teks yang disediakan didesain seperti model teks editor yang sering 
dipakai seperti MS Word. Jika sering memakai MS Word, tentu Anda tidak akan 
kesulitan untuk menggunakan perangkat teks yang disediakan Performancing ini. 
Ketikkan judul blog Anda di bagian "Title". Sedangkan isi tulisan bisa diketik di 
area teks yang tersedia di bawah bagian "Title". Untuk mengirim tulisan blog 
Anda, silakan klik "Publish To: nama blog Anda". Untuk melihat tampilan hasil 
blog, klik bagian "View this Blog".  

2. Page Tools 
Menu ini berisi fungsi untuk mencari halaman blog dengan menautkan diri ke 
situs pencari blog Technorati. Informasi tentang situs penyedia blog yang saat ini 
Anda akses juga akan ditampilkan.  

3. Bookmarks 
Menu ini bisa Anda pakai untuk login jika Anda mempunyai akun di Situs 
Del.Icio.Us.  

4. Settings 
Menu Settings dipakai untuk mengubah tampilan atau memunculkan dan 
menghilangkan perangkat Performancing. Tiga tab menu yang ada di sana yaitu 
General, Themes, dan Add-ons. Performancing akan meminta Anda untuk 
menstart ulang penjelajah Anda untuk setiap perubahan yang dilakukan di 
dalamnya.  

5. About 
Menu ini berisi seputar profil Performancing.  

Selamat mencoba!  

Catatan:  

Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs  
http://www.performancing.com/  

http://www.performancing.com/
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Di edisi selanjutnya kami akan membahas bagaimana menggunakan Performancing ini 
dalam situs penyedia blog Kristen SABDA Space. Bagi Anda yang belum punya akun 
blog atau ingin mengetahui tentang situs SABDA Space, silakan klik di alamat berikut  
==> http://www.sabdaspace.org/  

Lain-Lain 

Gereja Mewartakan Injil Melalui Sifat-Sifatnya Dan Melalui Pekerjaan 
Pelayanannya 

Teologia kita dan tindakan-tindakan kita terlalu sering lebih mengingkari daripada 
menguatkan satu dengan yang lain. Salah satu contohnya ialah metode pekabaran Injil 
kita. Kita mengatakan bahwa setiap anggota gereja adalah seorang pelayan. Kita 
berkhotbah tentang keimaman setiap orang yang percaya. Kita mengajar bahwa setiap 
orang Kristen adalah seorang penginjil. Kemudian kita minta orang-orang percaya itu 
supaya menjadi penonton pada suatu usaha pekabaran Injil dan pada akhirnya 
memberi sokongan uang untuk "pertunjukan" itu. Sebagai akibatnya kita tidak mencapai 
orang melalui penginjilan perorangan. Apabila usaha penginjilan itu berakhir, maka 
yang kita dapatkan hanyalah sesuatu yang mirip penampilan pemenang kontes 
kecantikan atau juara-juara atletik; kaum awam hanya diberi peranan sebagai penonton 
yang tidak berbuat apa-apa. Kita mungkin berhasil dalam memperoleh banyak 
penonton, tetapi untuk apa?  

Contoh yang lain, gereja yang sedang mengalami percekcokan. Sementara pendeta 
mereka berkhotbah dengan bersemangat tentang "Allah itu kasih", mungkin jemaatnya 
sedang menggunjingkan orang lain atas berbohong mengenai satu sama lain. Hal-hal 
yang bertentangan ini tidak baik bagi dunia dunia yang sedang mengamat-amati dan 
bertanya-tanya tentang kehidupan kita.  

Yesus menyampaikan misi-Nya melalui kehidupan-Nya dan melalui perbuatan-
perbuatan-Nya. Apakah kita menyampaikan misi itu juga secara jelas dan dengan 
keyakinan? Apakah kita menyampaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah 
Tuhan? Apakah kita menyampaikan dengan jelas bahwa kita menaruh perhatian 
terhadap orang lain?  

Baru-baru ini saya berkhotbah di sebuah gereja di tengah kita. Gereja itu terletak tak 
begitu jauh dari tempat minum dan berkumpul para pecandu minuman keras. Ketika 
saya keluar dari mobil, saya melihat seorang pemuda dengan Alkitab terbuka sedang 
bercakap-cakap secara serius dengan beberapa orang dari tempat itu. Saya bertanya 
kepadanya apakah ia anggota gereja tempat saya akan berkhotbah. "Bukan," jawabnya. 
"Saya anggota dari gereja di pinggir kota. Tetapi saya selalu datang kemari setiap hari 
Minggu pagi karena di sini tempat yang baik untuk bersaksi." Kemudian saya masuk ke 
dalam gereja di mana saya akan berkhotbah. Pada waktu kebaktian selesai saya 
mendengar empat orang mengeluh bahwa gereja mereka hampir mati. Mereka berkata 
bahwa gereja itu rusak karena "orang-orang jahat yang tidak baik yang sedang duduk di 
pinggir tempat parkir."  

http://www.sabdaspace.org/
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Nah! Apakah yang sedang disampaikan oleh gereja itu? Dan apakah yang sedang 
disampaikan oleh pemuda itu? Bagaimana dengan kita? Apakah kita pun melihat orang-
orang sebagai suatu kesempatan dan sebagai pribadi-pribadi yang untuknya Kristus 
telah mati? Bagi pemuda tadi, para pecandu minuman keras itu merupakan sebuah 
kesempatan; tapi bagi gereja itu mereka merupakan sesuatu yang memalukan.  

Kehidupan gereja dan apa yang dilakukan oleh gereja dapat menyampaikan misi 
Kristus dan misi kita kepada dunia atau sebaliknya, gereja dapat menyampaikan 
sesuatu yang sangat bebeda dan bahkan bertentangan dengan misi Kristus. Kristus 
datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Apakah gereja kita 
terbuka bagi orang luar? Apakah kasih yang dinyatakan oleh gereja kita adalah kasih 
yang mencari orang-orang sesat kasih yang pergi menjangkau orang melalui kehidupan 
dan perbuatan?  

Yesus datang ke dalam dunia untuk bercakap-cakap dengan orang berdosa, makan 
bersama-sama mereka, dan pulang bersama-sama mereka. Apakah gereja kita menarik 
"orang-orang yang baik seperti kita." atau gereja sungguh-sungguh menunjukkan 
kepada dunia bahwa ia adalah sebuah persekutuan yang terdiri dari orang-orang 
berdosa sebagaimana yang dinyatakannya dalam pemberitaan-pemberitaannya?  

Kristus datang ke dalam dunia untuk mewujudkan hak-Nya sebagai Tuhan. Apakah 
gereja kita menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, atau kita dengan cara 
yang halus mengatakan kepada orang- orang bahwa kehendak kitalah yang harus 
diikuti?  

Yesus datang ke dalam dunia untuk menetapkan kebenaran menurut patokan yang 
baru seperti yang diajarkan-Nya di dalam Khotbah di Bukit. Sampai sebaik manakah 
ajaran Tuhan kita itu sudah dinyatakan oleh gereja kita? Apakah kita bahagia menjadi 
anak-anak Allah, memiliki hidup yang suci, rendah hati dan suka mengampuni?  

Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani dan untuk mati. Sampai sebaik manakah 
gereja kita sudah menunjukkan kepada dunia kematian ke"aku"annya dan penyerahan 
dirinya untuk melayani manusia? Berapa jauhkan kita telah melibatkan diri dalam 
gerakan-gerakan dan program-program yang mempunyai tujuan memberikan kepada 
manusia kehidupan yang lebih baik? Semua pertanyaan itu sangat penting bagi para 
pemimpin gereja pada waktu mereka berdoa dan membuat rencana untuk menjadikan 
gereja mereka gereja yang injili.  

Gereja sebagai tubuh Yesus Kristus ada di dalam dunia untuk menyelesaikan misi 
Kristus. Ia berkata "Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga Aku mengutus 
kamu." (Yohanes 20:21)  

Bahan dikutip dari sumber: Judul buku: Gereja yang Injili Penulis  : John F. Havlik 
Penerbit  : LLB (Lembaga Literatur Baptis), Bandung 1991 Halaman  : 40 - 43  

Topik 

http://alkitab.mobi/?Yohanes+20%3A21
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• TOPIK ICW EDISI 1081 dan 1082  

ICW Edisi 1081 akan mengangkat topik tentang RENUNGAN, sedangkan ICW Edisi 
1082 akan mengulas KESAKSIAN.  

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

Kami tunggu kiriman Anda!  
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ICW 1081/November/2006: Renungan  
Salam Kasih  

Pembinaan relasi yang akrab dengan Tuhan salah satunya diwujudkan melalui saat 
teduh pribadi. Untuk itu, setidaknya ada dua hal yang tak dapat dipisahkan dalam 
bersaat teduh. Kedua hal tersebut adalah firman Tuhan dan bahan renungan. 
Keberadaan bahan renungan tentunya akan membantu kita untuk memahami firman 
Tuhan. Dengan demikian, kita akan lebih tertolong untuk melihat mana kehendak Tuhan 
yang harus kita jalankan.  

ICW edisi kali ini menyajikan situs-situs yang berfokus pada renungan maupun situs 
yang menyediakan bahan renungan. Tujuannya, tentu saja, memudahkan Anda dalam 
mencari bahan renungan di dunia internet. Ulasan yang kami angkat adalah bagaimana 
cara membuat renungan firman Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi diri sendiri 
maupun bagi sesama. Sedangkan kolom Intermezzo kali ini melanjutkan edisi yang 
sebelumnya, yaitu bagaimana menggunakan Performancing, kali ini diaplikasikan 
dalam situs SABDA Space. Selamat membaca.  

Redaksi ICW, Ari  
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Jelajah Situs 

• e-Artikel  

Situs yang kini telah memanfaatkan sistem Content Management System (CMS) Drupal 
ini memiliki menu khusus tentang renungan. Saat ini telah tersedia 78 renungan yang 
dapat Anda nikmati. Jumlah ini tentu saja akan terus bertambah. Anda juga dapat 
memanfaatkan sistem "tagging" untuk mencari artikel berdasarkan kata kunci isi artikel 
yang ada. Selain itu, Anda pun dapat mendaftar sebagai anggota di situs ini. Dengan 
mendaftar, Anda bisa mengirimkan bahan-bahan berupa renungan atau artikel sesuai 
dengan tema-tema yang ada seperti Alkitab, Anak, Doa, Doktrin, Keluarga, Kesaksian, 
Konseling, Leadership, Misi, Pelayanan Gereja, Wanita, dan Lain-lain. Dengan menjadi 
anggota, Anda juga dapat memberikan komentar untuk artikel-artikel yang ada. 
Kunjungi segera situs yang merupakan produk dari Yayasan Lembaga Sabda ini di:  
==> http://artikel.sabda.org/?q=renungan  

• Kumpulan Renungan  

Ingin mencari renungan atau inspirasi untuk membuat renungan? Anda bisa 
mengunjungi situs yang menampung renungan-renungan Kristen ini. Dengan membaca 
berbagai renungan yang dikirim oleh para pengunjung situs, atau bahkan ikut 
bergabung dan mencoba mengirimkan renungan yang Anda buat, kemampuan Anda 
membuat renungan tentu akan bertambah. Adapun renungan-renungan terbaru akan 
langsung tersaji di halaman muka situs. Situs ini sendiri telah mengalami peningkatan 
("upgrade") dengan menggunakan CMS Wordpress. Pembagian bahan renungan ke 
dalam kategori dibuat cukup sederhana dengan menggunakan sistem abjad. Namun, 
arsip renungan yang tersedia yang baru dimulai pada Juni 2006 mengindikasikan situs 
ini baru saja mengalami peningkatan dan masih dalam tahap pengembangan.  
==> http://www.krenungan.org/  

• Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA)  

Dari halaman utama situs milik Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA) ini, Anda bisa 
melihat bahwa salah satu fasilitas yang disediakan ialah menu Santapan Harian. Di 
sana, Anda bisa mendapatkan bahan- bahan renungan yang bisa dibaca secara 
tersambung ("online") dan sangat lengkap sehingga Anda bisa membaca renungan 
secara rutin setiap hari atau membaca lewat arsip renungan yang pernah ditampilkan 
sebelumnya. Situs ini tidak hanya menyediakan bahan-bahan renungan, berbagai 
fasilitas lain juga disediakan. Fasilitas seperti agenda kegiatan mereka, bahan-bahan 
PPA yang bisa dibaca secara tersambung, daftar pemancar radio yang menjadi partner 
PPA, daftar buku-buku yang telah diterbitkan oleh PPA, serta Kontak PPA yang 
merupakan sarana untuk menghubungi pengelola situs ini.  
==> http://www.ppa.or.id/  

• Renungan.com  

http://artikel.sabda.org/?q=renungan
http://www.krenungan.org/
http://www.ppa.or.id/
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Jika saat ini segala berita dan arus informasi begitu memenuhi pikiran Anda, alangkah 
baiknya jika Anda juga menyediakan waktu untuk 'makanan' yang lebih baik bagi 
pikiran, jiwa, dan roh Anda. Kunjungilah situs renungan.com untuk mendapatkan 
berbagai renungan dan artikel yang ditulis oleh berbagai kalangan, denominasi, dan 
profesi. Situs ini tidak hanya menyediakan bahan-bahan renungan, tetapi masih banyak 
fasilitas lain yang disediakan, seperti ruang diskusi, ruang kesaksian, pelajaran Alkitab, 
bahkan humor juga ada di situs ini. Semuanya bisa langsung diakses dari halaman 
utama.  
==> http://www.renungan.com/  

• Sentuhan Hati  

Situs Sentuhan Hati merupakan sebuah situs renungan yang cukup lengkap. Anda bisa 
membaca renungan secara teratur setiap harinya, maupun membaca arsipnya. Situs ini 
juga menyediakan tautan kepada referensi ayat Alkitab dari renungan yang sedang 
dibaca. Cara pengaksesan bahan renungan cukup mudah karena mereka menyediakan 
sebuah navigasi berbentuk kalender. Anda tinggal mengklik salah satu tanggal untuk 
membaca sebuah renungan. Selain menyediakan bahan-bahan renungan, situs ini juga 
menawarkan fasilitas konseling, topik doa, kesaksian, serta artikel-artikel rohani yang 
menarik. Tetapi untuk dapat memanfaatkan secara maksimal semua fasilitas yang 
tersedia, Anda harus login setelah sebelumnya memenuhi beberapa persyaratan yang 
bisa Anda baca di bagian "disclaimer".  
==> http://www.sentuhanhati.com/  

• Unitedfool  

Renungan, belajar Alkitab, dan Weblog Kristen. Itulah tajuk yang terlihat di bagian 
utama "page title" situs Unitedfool. Situs ini sendiri memang menyediakan banyak 
renungan, bahan untuk belajar Alkitab, dan tentunya blog untuk para blogger. Untuk 
membaca renungan, Anda bisa klik menu Mengenal Tuhan dan memilih sub menu 
Renungan. Terdapat empat kategori renungan yang di antaranya berdasarkan nama 
penulisnya. Empat kategori tersebut, yaitu MLPS (tampaknya merujuk pada renungan-
renungan yang ditulis oleh pengelola situs), Fenelon, Charles H. Spurgeon, dan 
Lainnya. Selain itu, Anda pun bisa memperoleh panduan belajar Alkitab dari bagian 
menu yang sama. Panduan tersebut sebagian besar berupa terjemahan yang dapat 
Anda unduh karena disediakan dalam format PDF. Banyak sekali aktivitas yang bisa 
Anda lakukan di situs ini. Mulai dari ngeblog, diskusi di forum, sekadar menulis atau 
menulis komentar singkat lewat formulir 'Shout Box' yang ada, sampai dengan 
menginformasikan hari ulang tahun kita atau teman kita. Kunjungi segera situs ini di:  
==> http://www.unitedfool.com/mengenal_tuhan/renungan/index.shtml  

Jelajah Situs Manca 

• Back To The Bible  

http://www.renungan.com/
http://www.sentuhanhati.com/
http://www.unitedfool.com/mengenal_tuhan/renungan/index.shtml
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Back To The Bible merupakan salah satu situs yang menyediakan renungan. 
Renungan-renungan yang ada dikategorikan berdasarkan kategori seperti pengarang, 
mazmur dan pujian, tema, klasik, dan petunjuk membaca Alkitab. Keistimewaan dari 
situs ini, selain renungan harian yang menarik, Anda juga bisa mendapatkan biografi 
dari penulisnya. Selain itu, di kategori tertentu, contohnya Mazmur, Anda diajak untuk 
merenungkan satu demi satu isi dari kitab Mazmur tersebut. Disajikan pula renungan 
bertema dengan waktu penyajian yang cukup panjang. Contohnya, tema "Faithwalk" 
yang disajikan dalam waktu satu tahun. Segera kunjungi dan dapatkan renungan di 
situs Back To The Bible.  
==> http://www.backtothebible.org/  

• Christian Fellowship Devotionals  

Apakah Anda ingin mencari bahan renungan untuk mengawali hari Anda? Apakah saat 
ini Anda juga sedang mengakses internet? Jika ya, arahkan saja penjelajah Anda ke 
situs Christian Fellowship Devotionals. Dari situs ini, Anda bisa secara rutin membaca 
renungan harian gratis. Untuk memudahkan Anda dalam mencari bahan renungan, 
situs ini membagi renungan yang ada ke dalam menu-menu yang terkategori, yaitu 
Devotional Topics, Devotions by Date, Devotions by Author, Devotionals Reference, 
dan Devotional Series. Renungan terbaru bisa Anda baca di menu Today's Devotional. 
Ingin berlangganan gratis via surat elektronik (e-mail)? Silakan bergabung dan 
daftarkan alamat surat elektronik Anda dengan mengklik menu Email Devotions. Selain 
menghadirkan renungan setiap hari, situs ini juga menyediakan bahan agar Anda bisa 
mempelajari Alkitab lebih dalam. Selengkapnya silakan kunjungi:  
==> http://www.cfdevotionals.org/  

• Daily Blessing  

Ingin mencari bahan renungan berupa renungan pendek, kata-kata bijak yang 
menyentuh sekaligus menginspirasi, dan terkadang membuat Anda senyum bahkan 
tertawa? Tidaklah salah bila Anda mengunjungi situs ini. Situs ini menyediakan 
bermacam-macam bahan seperti di atas yang terkategori dalam menu-menu seperti 
Friendship, Fun Pages, Hug Pages, Joke Pages, dan Smiley Pages. Beberapa koleksi 
gambar bermakna yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda, dapat ditemukan di 
menu Pictures. Bila Anda ingin mendapatkan kiriman langsung setiap hari dari situs ini, 
silakan bergabung dan berlangganan dengan mendaftarkan alamat surat elektronik 
Anda.  
==> http://www.daily-blessings.com/  

• RBC Ministries  

RBC Ministries yang dikenal sebagai penerbit renungan Our Daily Bread (Renungan 
Harian) menyajikan fitur-fitur canggih di situsnya. Anda dapat mengakses renungan-
renungan dari Our Daily Bread dan bahan-bahan lainnya. Selain membaca langsung 
lewat menu Our Daily Bread, bagi Anda yang ingin lebih mudah mendapatkan bahan-
bahan renungan tersebut secara rutin, Anda bisa mulai memanfaatkan fasilitas RSS 

http://www.backtothebible.org/
http://www.cfdevotionals.org/
http://www.daily-blessings.com/
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yang disediakan (penjelasan tentang apa itu RSS juga bisa dilihat di sana). Tak hanya 
itu, Anda juga dapat mengunduh renungan dan bahan-bahan yang ada di situs ini ke 
PDA Anda. Tersedia juga artikel-artikel yang bisa diperoleh di menu Bible Study. Selain 
itu, di menu yang sama juga disediakan fasilitas mendengarkan ayat Alkitab dalam 
format MP3. Sementara CD, buku, dan produk-produk RBC lainnya bisa diperoleh di 
menu Store. Yang jelas, situs RBC ini memang menyediakan berbagai fasilitas dan 
kemudahan yang sangat sayang jika tidak dimanfaatkan.  
==> http://www.rbc.org  

Get the Fresh 

Kita Doain Yuk 
http://www.kitadoainyuk.com/ 

Masih ingat dengan PUSH (Pray Until Something Happen)? Ya semboyan ini juga yang 
mendasari dibangunnya situs ini. Melalui situs ini Anda akan dilibatkan untuk berdoa 
bagi orang lain. Situs dengan struktur yang sederhana ini berfokus pada pelayanan doa 
yang melibatkan para pengunjung situs. Di halaman depan, tersedia dua formulir isian 
yang berbeda, satu untuk permohonan doa, satu lagi untuk ucapan syukur. Di situs 
yang berlatar belakang putih ini hanya lima menu utama yang tersedia, Post Doa untuk 
mengirim pokok doa, Lihat Doa yang menampilkan pokok-pokok doa yang telah dikirim 
pengunjung, Syukurmu untuk mengirim ucapan syukur, Report berisi daftar ucapan 
syukur yang telah dikirim, dan menu Links yang menampilkan daftar situs-situs Kristen 
lain.  

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

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

renungan-sehari  

Milis ini cocok untuk Anda yang senang menulis renungan dan ingin berbagi dengan 
orang lain. Saling mengirim renungan dan membahasnya bersama tentu akan 
memperkaya pengetahuan iman dan kerohanian Anda. Selain itu, kemampuan Anda 
dalam menulis renungan juga akan meningkat seiring masukan dan kritikan dari rekan-
rekan anggota milis. Syarat renungan yang dikirim haruslah karya Anda sendiri dan 
berdasarkan prinsip Alkitab. Untuk menghindari pesan-pesan yang tidak sesuai dengan 
topik milis, setiap pesan yang dikirimkan akan disaring dulu oleh moderator. Hal ini 
dimaksudkan agar milis ini bebas dari spam, iklan, ataupun posting yang tidak penting 
lainnya.  

http://www.rbc.org/
http://www.kitadoainyuk.com/
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==> < renungan-sehari-subscribe(at)yahoogroups.com > [bergabung]  
==> < renungan-sehari(at)yahoogroups.com > [berkirim pesan]  
==> http://groups.yahoo.com/group/renungan-sehari/ [arsip]  

Milis Publikasi 

e-RH (Renungan Harian) dan e-SH (Santapan Harian)  

E-RH adalah bahan Our Daily Bread yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
oleh Yayasan Gloria dan diterbitkan secara elektronik oleh YLSA. Sajian-sajian 
renungannya yang menarik sangat membantu para pembaca untuk mengisi kehidupan 
rohaninya setiap hari. Untuk berlangganan, silakan kirim e-mail kosong ke alamat 
berlangganan di bawah ini. Setiap hari bahan e-RH tersebut akan muncul di kotak surat 
elektronik Anda secara rutin.  
==> <subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian(at)xc.org >[berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/ [arsip]  

E-SH adalah bahan saat teduh harian dari Scripture Union yang diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia oleh Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA) dan diterbitkan 
secara elektronik juga oleh YLSA. E-SH dikirimkan setiap hari berdasarkan urutan kitab 
dalam Alkitab. Jadi, jika Anda rutin membacanya setiap hari, dalam jangka waktu enam 
tahun, Anda akan selesai membaca seluruh Alkitab Anda ditambah dengan penjelasan-
penjelasannya. Untuk bergabung, silakan kirim surat elektronik kosong ke alamat di 
bawah ini.  
==> <subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian(at)xc.org >[berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/ [arsip]  

  

http://groups.yahoo.com/group/renungan-sehari/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
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Artikel: Menggunakan Performancing di SABDA Space 

• INFO INTERNET  

Oleh: Ari  

Melanjutkan Intermezzo di ICW edisi 1080 tentang perkakas (tool) blog Performancing, 
kali ini kita akan mencoba menggunakan Performancing di Situs Blog Kristen SABDA 
Space  

Nah, sebelumnya, apakah SABDA Space itu?  

SABDA Space adalah wadah bagi komunitas para blogger Kristen yang rindu 
menuangkan aspirasi kreatifnya untuk memperkaya aplikasi prinsip iman Kristen dalam 
kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, SABDA Space diharapkan dapat menampung 
berbagai tulisan berupa opini, artikel, esai, puisi, cerpen, maupun tulisan-tulisan lain 
yang membangun wawasan, pengetahuan, pribadi, dan kerohanian para pengunjung, 
pembaca, maupun blogger Kristen lainnya.  

SABDA Space mengorganisasi isinya dengan menyediakan sejumlah topik yang dapat 
terus berkembang sesuai dengan pilihan para blogger. Saat ini telah ada tujuh kategori 
blog. Jika kiriman Anda tidak masuk ke dalam ketujuh kategori, Anda bisa memberi 
keterangan dalam bentuk kata kunci isi tulisan Anda atau mengusulkan kategori baru 
kepada admin situs.  

Mengenai cara bergabung dan keterangan lain lebih jelasnya, silakan kunjungi alamat 
http://www.sabdaspace.org/ .  

Setelah Anda bergabung dan mempunyai akun di SABDA Space, pastikan 
Performancing sudah terinstal di mesin penjelajah Firefox. Pastikan juga komputer yang 
Anda pakai terkoneksi dengan internet.  

1. Klik bagian kanan bawah ikon kecil bergambar kertas dan pena mesin penjelajah 
Firefox Anda yang sudah diinstal dengan Performancing.  

2. Masih di sebelah kanan halaman, untuk mendaftarkan akun Anda di 
Performancing, klik tab menu Blogs. Lebih mudahnya, ikuti langkah-langkahnya 
dengan mengklik tombol Launch Account Wizard.  

3. Pop up menu wizard yang pertama akan muncul adalah meminta URL blog 
Anda. Lebih mudahnya, silakan klik Manually Configure tanpa mengubah apa 
pun di pop up tersebut.  

4. Dalam menu drop down, blog SABDA Space tidak terdaftar. Silakan pilih Custom 
Blog.  

5. Tahap selanjutnya akan masuk ke Custom Login Detail. Ada dua langkah yang 
harus Anda lakukan di tahap ini. Pertama, pilih blog sistem yang dipakai di menu 
"drop down". Dalam hal ini SABDA Space memakai Drupal. Kedua, ubah isi form 

http://www.sabdaspace.org/
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Server API URL dari http://myserver.com/xmlrpc.php menjadi 
http://www.sabdaspace.org/xmlrpc.php lalu klik Next.  

6. Isikan username dan password blog yang Anda punya. Lalu klik Next.  
7. Jika sukses, Blog Name dan URL akan muncul, silakan klik Next.  
8. Akun blog Anda sudah terpasang di Performancing. Klik Finish.  

Setelah memasang Account blog Anda di Performancing, tiga tab menu di sebelah 
kanan akan terisi.  

• Blogs berisi nama Account blog Anda  
• Categs. berisi kategori yang ada dan terdaftar di situs penyedia blog Anda.  
• History berisi judul blog-blog yang telah Anda posting. Untuk melihat isinya, 

silakan pilih satu judul blog, isi blog bisa Anda lihat di bagian halaman editor.  

Jika Anda punya beberapa akun blog, Anda bisa menambahkannya dengan cara pilih 
tab menu Blogs. Klik Add yang ada di bagian bawah. Langkah selanjutnya hampir sama 
dengan penggunaan untuk SABDA Space, hanya jika blog yang Anda tambahkan 
berbeda, perbedaan setting accountnya ada di Custom Login Detail.  

Berikut adalah langkah-langkah untuk mulai mengirim tulisan blog dengan 
Performancing.  

1. Klik menu Editor yang terletak di sebelah kiri. Jika terdapat tulisan (karena Anda 
tadi melihat salah satu isi blog Anda), bersihkan dengan mengklik Clear Content. 
Anda bisa mulai menulis di halaman editor atau Anda dapat menyalin rekat (copy 
paste) dari tulisan Anda ditempat lain, sehingga Anda hanya perlu mengeditnya 
di sini. Jangan lupa isikan judul blog Anda di bagian Title.  

2. Jika semisal blog yang Anda tulis belum selesai, Anda bisa menyimpannya 
sebagai catatan dengan mengklik Save As Note, sehingga Anda bisa 
melanjutkannya di lain waktu.  

3. Jika sudah yakin akan tulisan blog Anda, silakan pilih tabs menu Blogs bagian 
kanan, pilih Account blog untuk menentukan ke mana Anda akan mengirim 
tulisan blog yang baru Anda tulis.  

4. Sebelum mengirim tulisan, satu langkah lagi yang perlu Anda lakukan, yaitu 
menentukan kategori blog Anda. Silakan klik tab menu Categs. Pilih satu atau 
beberapa kategori yang sesuai dengan isi blog yang Anda tulis. Satu kekurangan 
Performancing yaitu Anda belum bisa mengusulkan kategori blog sendiri. Jadi, 
jika kategori yang tersedia tidak sesuai dengan isi blog Anda, Anda bisa edit 
kategorinya dengan login langsung ke situs SABDA Space.  

5. Jika sudah yakin dengan tulisan Anda, pilihan kategori, dan menentukan ke 
mana Anda akan mengirim tulisan blog Anda, klik Publish To. Untuk melihat 
hasilnya, silakan klik View This Blog.  

6. Untuk mengedit, silakan langsung mengubahnya di editor lalu klik Publish as 
Edit. Jika ingin mengedit tulisan blog Anda yang lain, silakan pilih salah satu judul 
di Tabs Menu History. Isi akan tertampil di bagian Editor.  

http://myserver.com/xmlrpc.php
http://www.sabdaspace.org/xmlrpc.php
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Sebagai catatan tambahan, apabila Anda tidak mempunyai koneksi ke internet dan 
hanya menggunakan warnet sebagai sarana ke dunia maya, satu hal yang harus Anda 
perhatikan dalam penggunaan Performancing ialah masalah keamanan akun Anda. 
Setelah selesai memakai Performancing, jangan lupa menghapus akun Anda dari 
Performancing. Kalau tidak, orang lain bisa memakai akun Anda untuk melakukan hal-
hal di luar kehendak Anda. Untuk menghapus akun, pilih tabs menu Blogs di sebelah 
kanan, lalu pilih akun blog Anda. Klik tombol Delete di bagian kanan bawah dan akun 
Anda pun akan terhapus.  

Sumber:  
==> http://www.performancing.com/  
==> http://www.sabdaspace.org/  

Lain-Lain 

Renungan Yang Memberkati 

Oleh: Ani  

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "renungan" sebagai 'buah pikiran'. Tidak 
mengherankan memang karena sebuah renungan diperoleh melalui proses berpikir 
terhadap suatu hal; siapa pun dapat melakukan hal ini. Ketika seseorang berhasil 
sampai pada suatu titik tertentu, bukan tidak mungkin ia akan merasakan kelegaan dan 
kesejukan dalam hatinya karena mendapat jawaban dari apa yang ia pikirkan. Itulah 
sebabnya, sebuah renungan dapat memberi kesejukan hati.  

Sebagai orang percaya, kita perlu merenungkan hal-hal luar biasa yang dilakukan 
Tuhan Yesus kepada kita. Ketika mengalami penderitaan, kita perlu merenungkan 
maksud Tuhan dibalik semua penderitaan yang terjadi. Ketika kita membaca firman 
Tuhan, kita juga perlu merenungkan teguran, didikan, maupun nasihat Tuhan kepada 
kita untuk mengubah hidup kita agar semakin berkenan kepada-Nya. Ketika mengalami 
kesuksesan, kita tetap perlu merenungkan proses luar biasa apa yang telah diizinkan 
Tuhan untuk terjadi pada kehidupan kita dalam menuju kesuksesan itu.  

Suatu perenungan akan firman Tuhan perlu dilakukan dengan baik. Ketika dituangkan, 
bukan tidak mungkin renungan tersebut dapat menjadi berkat, tidak hanya bagi diri 
sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, saat membuat renungan, kita perlu 
memerhatikan beberapa hal berikut ini.  

1. Berdoa 
Ketika sedang melakukan perenungan sering kali kita lupa untuk berdoa. Kita 
merenung begitu saja, mengandalkan kemampuan dan hikmat diri sendiri. Kita 
tidak melibatkan Tuhan dalam mencari solusi. Yeremia 17:7 jelas berkata 
tentang berkat yang diterima oleh orang yang mengandalkan Tuhan dan yang 
menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan 
menyampaikan harapan kita pada Tuhan melalui doa, tentu saja Tuhan akan 

http://www.performancing.com/
http://www.sabdaspace.org/
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memberkati kita sehingga buah pemikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. 
Doa dilakukan ketika memulai dan mengakhiri renungan. Ketika memulai kita 
minta pimpinan Tuhan dan ketika mengakhirinya, kita mengucap syukur kepada 
Tuhan karena Tuhan turut bekerja dalam proses perenungan.  

2. Membaca firman Tuhan 
Standar tertinggi dalam mengambil keputusan bagi orang percaya adalah firman 
Tuhan. Pemazmur mengungkapkan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita 
dan terang bagi jalan kita (Mazmur 119:105). Jelaslah bahwa kehidupan orang 
percaya tidak boleh terlepas dari firman Tuhan agar kita tidak tersesat. Oleh 
sebab itu, ketika kita sedang merenungkan suatu hal, sangat perlu bagi kita 
untuk membaca firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kita 
melalui firman-Nya. "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat 
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan 
untuk mendidik orang dalam kebenaran" (2 Timotius 3:16).  

3. Membaca referensi lainnya 
Referensi, baik dari buku-buku seperti kamus, ensiklopedia, dll. maupun sumber-
sumber elektronik di internet sangat dibutuhkan ketika kita membuat renungan 
firman Tuhan. Alat-alat ini akan memperkaya pengetahuan kita dan membuat kita 
semakin memahami maksud dari firman Tuhan yang sedang kita baca.  

Renungan yang sistematis akan lebih mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun 
oleh orang lain. Frederans Randa II mengemukakan bahwa metode 5W+1H merupakan 
salah satu cara untuk membuat renungan. Metode yang terdiri dari "what" (apa), 
"where" (di mana), "who" (siapa), "why" (mengapa), dan "how" (bagaimana) ini akan 
menolong kita untuk membuat pertanyaan-pertanyaan sistematis dari teks yang sedang 
kita baca.  

Selanjutnya, dengan memanfaatkan metode 5W+1H tersebut, kita dapat memilih salah 
satu pertanyaan penting yang telah muncul. Dari situ kita tentukan pokok pikiran yang 
sesuai dengan pertanyaan yang muncul tadi.  

Langkah terakhir berupa penyimpulan. Setelah pokok-pokok pikiran di dapat, kita bisa 
menyimpulkan makna teks yang kita baca, kemudian mengaplikasikan pada kehidupan 
keseharian kita dan membagikannya kepada orang lain.  

Menjadi garam dan terang bagi dunia ini adalah tugas mulia yang Tuhan Yesus berikan 
pada orang-orang percaya (Matius 5:13-14). Untuk mewujudkan hal tersebut, segenap 
keberadaan kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Dengan demikian, pikiran, 
perkataan, dan perbuatan kita benar-benar mengabarkan Yesus yang telah hidup dalam 
diri kita. Oleh sebab itu, sangat penting bagi orang percaya untuk dapat merenungkan 
firman Tuhan dengan baik agar dapat menjadi berkat bagi diri sendiri, untuk kemudian 
membagikannya pada orang lain juga.  

Sumber acuan:  

http://alkitab.mobi/?2+Timotius+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Matius+5%3A13-14
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Topik 

• TOPIK ICW EDISI 1082 dan 1083  

ICW Edisi 1082 akan mengangkat topik tentang KESAKSIAN, sedangkan ICW Edisi 
1083 akan mengulas NATAL.  

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