
 

 

 

 

ICW 2014 

  

Publikasi ICW 
ICW (Indonesian Christian WebWatch) merupakan publikasi elektronik yang diterbitkan 
secara berkala oleh Yayasan Lembaga SABDA dan berisi tentang berbagai macam 
informasi dan ulasan penting tentang apa yang ada dalam dunia Kristen melalui media 

elektronik. Informasi-informasi tersebut antara lain informasi Situs-situs Web Kristen, Milis-
milis Kristen, Software Alkitab, Publikasi Kristen Elektronik, Pendidikan Elektronik Kristen 

dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelayanan Kristen elektronik di Indonesia. 

Bundel Tahunan Publikasi Elektronik 
ICWhttp://sabda.org/publikasi/icw 

Diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA  
(http://www.ylsa.org) 

 
© 2014 Yayasan Lembaga SABDA 

 

http://sabda.org/publikasi/icw
http://www.ylsa.org/


ICW 2014 
 

2 
 

Daftar Isi 
Daftar Isi ...................................................................................................................... 2 

ICW 1223/1/2014: Renungan ....................................................................................... 5 

Salam Kasih ................................................................................................................. 5 

Ulasan: Sepuluh Situs Renungan Kristen .................................................................... 6 

Aplikasi: Mutiara Iman .................................................................................................. 9 

Multimedia: Pelatihan Menulis Renungan dengan SABDA ........................................ 10 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 11 

ICW 1224/1/2014: Edisi Ulang Tahun ke-15 ............................................................... 12 

Salam Kasih ............................................................................................................... 12 

Artikel Khusus: Sejarah Singkat Pelayanan Publikasi Elektronik ICW ....................... 13 

Surat Anda ................................................................................................................. 15 

Renungan: Bagaimana Seharusnya Orang Kristen Merayakan Ulang Tahun? ......... 17 

ICW 1225/2/2014: Buku dan Penerbit ......................................................................... 19 

Salam Kasih ............................................................................................................... 19 

Ulasan: Situs Buku dan Penerbit Kristen ................................................................... 20 

Aplikasi: Calibre ......................................................................................................... 23 

Multimedia: Bedah Buku "Jesus a Gospel" ................................................................ 24 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 25 

Stop Press: Bergabunglah dalam Kelas Paskah dari YLSA! ...................................... 26 

ICW 1226/3/2014: Tokoh ............................................................................................ 27 

Salam Kasih ............................................................................................................... 27 

Ulasan: Situs-Situs Tokoh Dunia ............................................................................... 28 

Aplikasi: Seratus Tokoh Ilmuwan Dunia ..................................................................... 31 

Multimedia: Kepemimpinan Nehemia ........................................................................ 32 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 33 

Stop Press: Publikasi Bio-Kristi .................................................................................. 34 

ICW 1227/4/2014: Paskah .......................................................................................... 35 

Salam Kasih ............................................................................................................... 35 

Ulasan: Situs-Situs yang Menyediakan Bahan Paskah .............................................. 36 

Aplikasi: Injil Cerita Paskah ........................................................................................ 39 



ICW 2014 
 

3 
 

Multimedia: Kisah Sengsara dan Kenaikan Tuhan Yesus .......................................... 40 

Renungan: Kematian Kristus: Kita Diselamatkan dari Dosa! ..................................... 41 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 42 

Stop Press: Pembukaan Kelas Pembinaan Iman Remaja (PIR) ................................ 43 

ICW 1228/5/2014: Hamba Tuhan ............................................................................... 44 

Salam Kasih ............................................................................................................... 44 

Ulasan: Situs Hamba Tuhan ...................................................................................... 45 

Aplikasi: Software SABDA ......................................................................................... 48 

Multimedia: Video Khotbah Pdt. Dr. Stephen Tong .................................................... 49 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 50 

Stop Press: Dapatkan Publikasi 40 Hari Doa, "Mengasihi Bangsa dalam Doa"! ........ 51 

ICW 1229/6/2014: Lingkungan Hidup ......................................................................... 52 

Salam Kasih ............................................................................................................... 52 

Ulasan: Artikel-Artikel Lingkungan Hidup ................................................................... 53 

Aplikasi: Software WWF............................................................................................. 56 

Multimedia: Dampak Ekologi ...................................................................................... 57 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 58 

Stop Press: Situs Online Teologi Reformed Injili (SOTERI) ....................................... 59 

ICW 1230/7/2014: Anak dan Remaja .......................................................................... 60 

Salam Kasih ............................................................................................................... 60 

Ulasan: Situs Anak dan Remaja Kristen .................................................................... 61 

Aplikasi: WhatsApp Messenger ................................................................................. 64 

Multimedia: Pembinaan Iman Anak dan Remaja Misioner ......................................... 65 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 66 

Stop Press: Publikasi e-JEMMi .................................................................................. 67 

ICW 1231/8/2014: Kepemimpinan .............................................................................. 68 

Salam Kasih ............................................................................................................... 68 

Ulasan: Situs-Situs Kepemimpinan ............................................................................ 69 

Aplikasi: Picmix .......................................................................................................... 71 

Multimedia: Kepemimpinan Kristen ............................................................................ 72 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 73 



ICW 2014 
 

4 
 

Stop Press: Situs Wanita Kristen ............................................................................... 74 

ICW 1232/9/2014: Yayasan Kristen ............................................................................ 75 

Salam Kasih ............................................................................................................... 75 

Ulasan: Situs Yayasan Kristen ................................................................................... 76 

Aplikasi: Artikel dan Renungan Kristen ...................................................................... 79 

Multimedia: Peran dan Strategi Pelayanan Gereja dalam Dunia Pendidikan ............. 80 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 81 

Stop Press: Situs Sejarah Alkitab Indonesia .............................................................. 82 

ICW 1233/Oktober/2014: Konseling ............................................................................ 83 

Salam Kasih ............................................................................................................... 83 

Ulasan: Situs-Situs Konseling .................................................................................... 84 

Aplikasi: MySword Bible ............................................................................................. 87 

Multimedia: Konseling yang Alkitabiah ....................................................................... 88 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 89 

Stop Press: Bergabunglah di Kelas Online Natal November/Desember 2014! .......... 90 

ICW 1234/November/2014: Pujian ............................................................................. 91 

Salam Kasih ............................................................................................................... 91 

Ulasan: Delapan Situs Pujian ..................................................................................... 92 

Aplikasi: Kidung Jemaat ............................................................................................. 95 

Multimedia: Agent Of Grace ....................................................................................... 96 

Topik Selanjutnya ...................................................................................................... 97 

Stop Press: Sumber Bahan Natal Berkualitas dari SABDA ........................................ 98 

ICW 1235/Desember/2014: Natal ............................................................................... 99 

Salam Kasih ............................................................................................................... 99 

Ulasan: Situs-Situs Natal ......................................................................................... 100 

Aplikasi: Alkitab Karaoke ......................................................................................... 103 

Multimedia: Kumpulan Video Natal .......................................................................... 104 

Renungan: Satu Malam yang Sunyi ......................................................................... 105 

Topik Selanjutnya .................................................................................................... 106 

Publikasi ICW 2014 .................................................................................................. 107 



ICW 2014 
 

5 
 

ICW 1223/1/2014: Renungan  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Tidak terasa kita telah memasuki tahun 2014 dan kiranya kita bersemangat untuk 
menapakinya setiap hari bersama dengan Tuhan. Biasanya, setiap awal tahun baru, 
masing-masing orang memiliki harapan besar untuk bisa menjadi lebih baik dalam 
segala hal dibandingkan tahun yang lalu. Mari kita bersama-sama berdoa kepada 
Tuhan Yesus, kiranya setiap harapan yang kita miliki akan memacu kita untuk lebih giat 
berusaha, berdoa, dan berserah kepada Tuhan Yesus. Selain harapan- harapan yang 
besar, pada tahun yang baru, orang-orang juga akan merenungkan setiap kejadian dan 
anugerah yang telah Tuhan berikan pada tahun yang lalu. Sehubungan dengan itu, 
mengawali tahun 2014 ini, ICW mengusung tema "Renungan". Kami berharap pembaca 
semakin ditambahkan wawasannya melalui bahan-bahan yang kami sajikan dan 
semakin dikuatkan dalam Tuhan. Selamat berselancar.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Sepuluh Situs Renungan Kristen 

1. Top Renungan: http://renungan.co/ 

Situs renungan.co merupakan situs penyedia informasi terlengkap mengenai 
renungan bagi umat Kristen, khususnya di Indonesia. Melalui situs ini, Anda bisa 
mendapatkan bahan-bahan renungan e-RH dan e-SH. Ada juga informasi situs dan 
blog penyedia renungan untuk kategori umum, anak, remaja/pemuda/mahasiswa, 
dan wanita. Bagi Anda yang gemar berkomunitas, situs ini juga menyediakan 
informasi komunitas renungan, yaitu Facebook renungan, blog renungan, Twitter 
renungan, dan milis renungan. Dalam situs ini juga terdapat renungan audio yang 
bisa digunakan bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam membaca. Silakan 
mengunjungi situs ini, semoga menjadi berkat. (Lusia)  

2. Scripture Union Indonesia: http://su-indonesia.org/ 

Situs Scripture Union Indonesia merupakan salah satu situs yang mempunyai visi 
anak, generasi muda, dan keluarga mengenal Allah dalam Yesus Kristus melalui 
Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya. Dalam situs ini terdapat renungan-
renungan yang sesuai untuk anak, remaja, dan dewasa. Tersedia juga informasi 
untuk renungan Santapan Harian, aktivitas, dan galeri foto kegiatan yang diadakan 
atau diikuti Scripture Union Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan informasi untuk 
dapat menjadi partner dari Scripture Union Indonesia ini. Silakan mengunjungi situs 
ini dan dapatkan lebih banyak lagi bahan renungan yang dapat menuntun kita untuk 
merenungkan firman Tuhan setiap hari. (Lusia)  

3. Santapan Rohani: http://santapanrohani.org/ 

Situs Santapan Rohani merupakan situs yang dibangun oleh RBC Ministries. Situs 
ini menyediakan renungan-renungan selama satu tahun. Setiap renungan memiliki 
format audio yang dapat diunduh dalam format MP3 sehingga dapat menolong 
mereka yang memiliki keterbatasan dalam membaca. Dalam situs ini juga terdapat 
informasi pelayanan radio dan TV dari RBC Ministries. Silakan mengunjungi situs ini 
dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. (Lusia)  

4. Roti Hidup: http://www.rotihidup.com/ 

Roti Hidup merupakan sebuah situs yang menyediakan renungan harian, artikel, 
pokok-pokok doa, dan kesaksian-kesaksian pribadi yang dapat menguatkan iman 
setiap orang percaya. Situs ini pertama kali diluncurkan pada bulan April 2006. 
Kerinduan utama situs ini adalah dengan bertambahnya pengguna internet, firman 
Tuhan bisa menjangkau semua pengguna internet di mana pun berada, khususnya 
di Indonesia. (Amidya)  

 

 

http://renungan.co/
http://su-indonesia.org/
http://santapanrohani.org/
http://www.rotihidup.com/
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5. Pelita Hidup: http://www.pelitahidup.com/ 

Pelita Hidup merupakan sebuah situs yang menyediakan renungan-renungan yang 
berisi solusi kehidupan bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan, 
tanpa memandang denominasi. Situs ini pertama kali diluncurkan pada bulan April 
2008. Setiap umat Tuhan dapat mengakses renungan-renungan yang dapat 
menguatkan dan membantu Anda untuk bertumbuh sebagai murid Kristus yang 
sejati. Selain itu, Pelita Hidup memiliki satu kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa 
yang belum mengenal Kristus melalui media internet. (Amidya)  

6. Renungan Spirit: http://www.renungan-spirit.com/ 

Renungan Spirit adalah salah satu situs yang menyediakan renungan kristiani, dan 
ditujukan untuk kalangan umum. Bahan-bahan renungan yang disajikan dalam situs 
diambil dari masalah dan pergumulan hidup sehari-hari yang dilakukan oleh orang 
Kristen. Dalam menyajikan setiap renungan yang ditampilkan, penulis berusaha 
untuk memberikan yang terbaik bagi setiap pembacanya. Hal itu membuat setiap 
renungan yang ditampilkan akan terasa enak dibaca dan mudah dimengerti 
pembacanya. Selain menyajikan renungan, melalui situs ini Anda juga bisa 
memesan buku-buku yang diterbitkan oleh Spirit Bookfield. Selamat berselancar. 
(Gunung)  

7. Warung Sate Kamu: http://www.warungsatekamu.org/ 

Jika Anda berpikir ini adalah situs untuk membeli sate secara online atau daftar 
warung-warung sate di Indonesia, Anda salah. "Sate" yang dimaksudkan di sini 
adalah singkatan dari Saat Teduh. Situs warungsatekamu.org menyediakan bahan- 
bahan rohani Kristen bagi anak-anak muda. Bahan-bahan yang tersedia di situs ini 
antara lain: musik, animasi, artikel, komik, games, dan tentu saja bahan-bahan untuk 
melakukan saat teduh dan perenungan. Selain bahan-bahan tersebut, situs ini masih 
memiliki banyak bahan lainnya yang bisa Anda nikmati. (Yegar)  

8. Kerygma Kids: http://www.kerygmakidz.com/Renungan 

Anda sudah membaca ulasan mengenai situs renungan bagi remaja dan kaum 
muda. Sekarang, kita akan melihat situs renungan bagi anak-anak. Secara umum, 
situs ini terlihat sederhana dengan empat menu utama. Menu-menu tersebut adalah 
"Blog", "Siapa?", "Buku Renungan" dan "GBA". Pada bagian "Blog", Anda bisa 
mendapatkan materi renungan saat teduh untuk anak-anak. Menu "Siapa?" berisi 
penjelasan mengenai Kerygma Kids. Dalam menu "Buku Renungan", Anda bisa 
lebih jelas melihat manfaat dan kegunaan dari buku panduan renungan Kerygma 
Kids. Anda juga bisa melakukan pemesanan secara online. Terakhir adalah bagian 
"GBA". GBA merupakan singkatan dari Gerakan Baca Alkitab. Di dalamnya, Anda 
bisa mendapatkan daftar bacaan Alkitab sebulan sehingga anak Anda dapat 
membaca Alkitab secara teratur dan sistematis. (Yegar)  

 

http://www.pelitahidup.com/
http://www.renungan-spirit.com/
http://www.warungsatekamu.org/
http://www.kerygmakidz.com/Renungan
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9. Rajawali Kecil: http://www.rajawalikecil.com/search/label/Renungan%20Guru 

Rajawalikecil.com merupakan situs yang berisi materi-materi untuk kegiatan belajar 
mengajar di sekolah minggu. Situs ini memiliki beragam bahan, termasuk renungan. 
Bahan renungan di situs ini bisa Anda dapatkan dengan mengeklik bagian 
"Renungan Guru" pada kolom daftar isi di "side bar" sebelah kiri atau langsung saja 
memasukkan URL tersebut di mesin pencari Anda. Jumlah renungan yang dimiliki 
situs ini kurang lebih sebanyak 30 judul. Selain renungan, Anda juga bisa 
menjelajahi situs ini untuk mendapatkan bahan cerita, alat peraga, bahkan naskah 
drama. Kiranya situs ini bisa memperlengkapi Anda dalam melayani Tuhan. Selamat 
menjelajah. (Yegar)  

10. Grup Alkitab Setiap Hari : https://www.facebook.com/groups/alkitab.setiap.hari/  

Grup Alkitab Setiap Hari (Walking With God) adalah sebuah grup yang unik karena 
setiap anggota yang bergabung di dalamnya dibimbing untuk membaca Alkitab 
setiap hari. Grup ini dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA dan bertujuan untuk 
mengajak setiap orang percaya berjalan bersama Allah, dengan membaca firman-
Nya dan membagikan berkat-Nya kepada anggota yang lain. Hingga ulasan ini 
ditulis, sudah ada lebih dari 450 anggota yang bergabung di dalamnya. Ada seorang 
moderator yang akan membimbing Anda dalam melakukan "Walking With God". 
Moderator ini akan memosting langkah-langkah "Walking With God", dan Anda bisa 
berbagi ucapan syukur, hasil perenungan firman Tuhan, aplikasi, dan pokok doa, 
dalam kotak komentar. Anda ingin bertumbuh dan menjadi saksi-Nya, bergabunglah 
dengan grup ini sekarang juga! (Santi T.)  

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

  

http://www.rajawalikecil.com/search/label/Renungan%20Guru
https://www.facebook.com/groups/alkitab.setiap.hari/
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Aplikasi: Mutiara Iman 

Aplikasi renungan Mutiara Iman adalah sebuah aplikasi yang berisi doa dan renungan 
yang terbit setiap hari untuk umat Katolik. Format penulisan renungan ini pun menarik 
untuk dibaca. Dalam setiap renungan, selalu menampilkan lectio, oratio, dan missio. 
Renungan yang dikembangkan oleh Meruvian ini juga memiliki beberapa fitur unggulan. 
Fitur-fitur tersebut diberikan untuk melengkapi dan memudahkan pemakai ketika 
menggunakan aplikasi ini. Beberapa fitur tersebut di antaranya: pengingat untuk doa, 
otomatis update doa terbaru setiap hari, tambah doa dan renungan, dan lagu rohani. 
Selain sebagai aplikasi di Android, renungan Mutiara Iman juga disediakan dalam versi 
website. Anda bisa mengunjunginya di alamat http://www.mutiara-iman.org/. Di halaman 
tersebut, disediakan juga tautan untuk mengunduh aplikasi Mutiara Iman. (Gunung)  
 
==> https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mutiaraiman.droid&hl=en 
Tanggal akses: 2 Desember 2013  

  

http://www.mutiara-iman.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mutiaraiman.droid&hl=en
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Multimedia: Pelatihan Menulis Renungan dengan SABDA 

Menulis renungan tidak lagi menjadi aktivitas yang sulit jika Anda mau belajar dari 
slideshare Pelatihan Menulis Renungan dengan SABDA. Slide presentasi ini 
memberikan banyak informasi seputar penulisan renungan Kristen, mulai dari 
pengertian, dasar menulis renungan Kristen, tujuan khusus renungan Kristen, sampai 
langkah-langkah membuat renungan, yang tentunya bisa Anda praktikkan. Materi-
materi penting yang ada dalam slide ini tidak hanya ditujukan untuk para penulis 
renungan Kristen, tetapi untuk semua orang yang ingin belajar menulis renungan 
Kristen yang alkitabiah. Ada 29 slide presentasi yang bisa menuntun Anda untuk 
membentuk konsep renungan Kristen yang benar dan bagaimana membuat renungan 
Kristen yang berkualitas. Selain itu, slide presentasi ini juga bisa memberi wawasan 
kepada Anda dalam melakukan penyuntingan, baik penyuntingan teknis maupun isi. 
Anda tertarik? Mari belajar dan mempraktikkan membuat renungan Kristen yang 
alkitabiah. Silakan mengunjungi slide presentasi ini. (Santi T.)  

Alamat URL : http://www.slideshare.net/sabda/pelatihan-menulis-renungan-kristen  

Judul presentasi : Pelatihan Menulis Renungan dengan SABDA  

Tanggal unggah : 16 Mei 2012  

Jumlah halaman : 29 halaman  

Nama pengunggah : SABDA  

Tanggal akses : 9 Desember 2013  

 

  

http://www.slideshare.net/sabda/pelatihan-menulis-renungan-kristen
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW tahun 2014:  

Januari  : Renungan  

Februari  : Buku  

Maret  : Tokoh  

April  : Paskah  

Mei  : Hamba Tuhan  

Juni  : Lingkungan Hidup  

Juli  : Anak dan Remaja  

Agustus  : Kepemimpinan  

September : Yayasan Kristen  

Oktober  : Konseling  

November  : Pujian  

Desember  : Natal  

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik- topik 
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, dan kami akan mengulasnya untuk 
diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.  
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ICW 1224/1/2014: Edisi Ulang Tahun ke-15  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Edisi ini adalah edisi khusus untuk ulang tahun ICW yang ke-15. Ulang tahun 
merupakan saat yang ditunggu-tunggu dan istimewa bagi kebanyakan orang, begitu 
juga dengan ICW. Kami telah melihat penyertaan Tuhan dalam perjalanan ICW selama 
lima belas tahun ini dan kami mengucap syukur untuk itu.  

Dalam publikasi ICW, tujuan kami tetap yaitu untuk menyajikan informasi kekristenan 
yang ada di dunia internet. Kami juga ingin menolong masyarakat Kristen Indonesia 
pengguna internet untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai sumber informasi 
Kristen, baik berupa situs web, mailing list (milis), newsgroup, FTP, dan lain-lain. Selain 
itu, kami juga membantu agar sumber-sumber informasi Kristen Indonesia yang ada 
dalam dunia internet dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kristen Indonesia.  

Untuk itu, kami mengajak masyarakat Kristen yang ada di Indonesia untuk terlibat 
dalam pelayanan teknologi, khususnya internet. Anda juga bisa mengenalkan 
pelayanan-pelayanan yang ada di dunia maya kepada orang lain sehingga pelayanan di 
dunia internet semakin berkembang. Akhir kata, kami mengucapkan rasa syukur 
setinggi-tingginya kepada Tuhan untuk setiap penyertaan-Nya. Kami juga berterima 
kasih kepada setiap pelanggan setia ICW atas kebersamaan dan kerja samanya di 
mana pun Anda berada. Selamat berselancar dan Tuhan Yesus memberkati.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Artikel Khusus: Sejarah Singkat Pelayanan Publikasi 
Elektronik ICW 

Pada akhir tahun 1997, Yayasan Lembaga SABDA menerbitkan sebuah buletin 
bernama "Berita I-KAN" dan dikelola oleh pengurus YLSA. Milis Publikasi "Berita I-KAN" 
ini muncul di antara jajaran milis-milis yang sudah hadir lebih dulu dalam sistem I-KAN 
(Internet - Komputer Alkitab Network). Namun, milis ini ternyata tidak bertahan lama 
karena kurangnya staf yang mengelola milis ini sehingga terpaksa harus dinonaktifkan.  

Pada akhir tahun 1998, konsep untuk memunculkan kembali "Berita I-KAN" 
berkembang menjadi lebih mantap lagi yaitu untuk menerbitkan sebuah publikasi 
elektronik yang akan menjangkau masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet 
secara luas. Akhirnya, mimpi itu menjadi kenyataan dengan lahirnya Milis Publikasi 
Elektronik "Indonesian Christian WebWatch" atau yang lebih dikenal dengan ICW pada 
tanggal 25 Januari 1999, dengan ditandai peluncuran Edisi Perdananya di hari yang 
sama.  

Publikasi ICW memiliki visi untuk memasyarakatkan pelayanan elektronik Kristen di 
Indonesia dan memiliki misi sebagai media penghubung antara sumber informasi 
Kristen di Indonesia dan masyarakat Kristen Indonesia (MKI) pengguna internet.  

Publikasi ICW telah mengalami banyak perubahan dari pertama kali terbit sampai 
sekarang. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan agar publikasi ICW bisa 
menyajikan sumber-sumber informasi Kristen Indonesia yang terbaik di dunia internet, 
baik itu situs web, mailing list (milis), newsgroup, media sosial, dll.. Sampai saat ini, 
publikasi ICW telah menerbitkan lebih dari 340 edisi dan telah memiliki pelanggan 
sekitar 7000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapan kami, publikasi ICW 
bisa memberikan dampak yang baik dan berguna bagi masyarakat Indonesia sehingga 
nama Tuhan semakin dimuliakan.  

STAF REDAKSI ICW 1999 -- 2013  

Mulai edisi pertama hingga saat ini, ICW telah mengalami beberapa pergantian staf 
redaksinya. Berikut ini, kami menampilkan staf ICW sejak pertama kali terbit hingga 
sekarang. Berikut adalah nama-nama staf tersebut:  

Tahun 1999: Kristianto Jahja, Ang Tek Khun, Aldo Febro, Yulia Oeniyati, Franky 
Mamahit, Agustinus Sigit, dan Endah Supraptiningsih.  

Tahun 2000: Kristianto Jahja, Ang Tek Khun, Aldo Febro, Yulia Oeniyati, Franky 
Mamahit, Daniel Budilaksono, dan Oktaviana S.R..  

Tahun 2001: Yulia Oeniyati, Daniel Budilaksono, Oktaviana S.R., dan Natalia Endah S..  

Tahun 2002: Yulia Oeniyati, Daniel Budilaksono, Natalia Endah S., dan Jonny.  
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Tahun 2003: Arief, Yulia, Kalpin, dan Evi.  

Tahun 2004: Arief, Yulia, Evi, Endah, Hardhono, dan Jonny.  

Tahun 2005: Hardhono, Kristian, Endah, dan Yulia.  

Tahun 2006: Ari, Hardhono, dan Kristian.  

Tahun 2007: Ari, Ani, Yuppi, Ary, Raka, Yohanna, dan Puji.  

Tahun 2008: Yohanna, Kristin, dan Dian P..  

Tahun 2009: Yohanna, Dian P., dan Davida.  

Tahun 2010: Davida, Kusuma Negara, dan Santi T..  

Tahun 2011: Kusuma Negara, Santi T., dan M. Dicky.  

Tahun 2012: Kusuma Negara, Santi T., M. Dicky, Gunung, dan Maryadi.  

Tahun 2013: Gunung, Kusuma Negara, dan Lusia.  
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Surat Anda 

Ucapan Selamat Ulang Tahun  

Bersyukur karena ICW saat ini telah berusia lima belas tahun. Kami juga menerima 
ucapan selamat ulang tahun dari teman-teman publikasi yang lain. Untuk itu, kami akan 
mendokumentasikan ucapan selamat ulang tahun tersebut. Berikut ini adalah ucapan 
selamat ulang tahun dari para pemimpin publikasi yang bekerja sama dengan ICW:  

• Ade (Pemimpin Redaksi Berita YLSA)  

Dear ICW, Selamat ulang tahun ICW! Terima kasih untuk bahan-bahan yang sudah 
disajikan, yang pastinya sangat bermanfaat bagi anak-anak Tuhan. Ke depannya 
semoga makin menyajikan ulasan situs-situs kristiani yang berkualitas dan menjadi 
berkat bagi tubuh Kristus. Jesus bless .... 
==> http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa  

• Sigit (Pemimpin Redaksi KISAH)  

Selamat ulang tahun ICW. Semoga pelayanannya semakin bertumbuh dan semakin 
memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria.  
==> http://www.sabda.org/publikasi/kisah  

• Okti (Pemimpin Redaksi e-Doa)  

Happy 15th Years to ICW! Semakin maju dan memberi dampak bagi para pecinta 
berita di udara! Tuhan Memberkati! 
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-doa  

• S. Setyawati (Pemimpin Redaksi e-Wanita)  

Wah, publikasi ICW (Indonesian Christian WebWatch) berulang tahun, ya? Selamat 
ulang tahun ICW! Saya harap di ulang tahun yang ke-15 ini, ICW semakin merasa 
tertantang untuk membagikan informasi penting tentang perkembangan teknologi 
internet dan memperkenalkan sumber-sumber informasi Kristen berkualitas, ya! 
Terus bereksplorasi dan terus berkarya untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, 
khususnya masyarakat Kristen Indonesia. Tuhan Yesus menyertai. 
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-wanita  

• Ryan (Pemimpin Redaksi e-Leadership)  

Selamat Ulang Tahun ke-15 untuk ICW! Kiranya publikasi ini semakin maju dalam 
memberikan informasi terbaru dan aktual. Harapannya setiap informasi yang 
diberikan dapat menjadi penghubung dan dimanfaatkan dengan baik oleh 
masyarakat pada umumnya. Tetap maju dan semangat untuk menyajikan sumber-

http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa
http://www.sabda.org/publikasi/kisah
http://www.sabda.org/publikasi/e-doa
http://www.sabda.org/publikasi/e-wanita
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sumber Kristen yang aktual, tajam, dan tepercaya dalam dunia internet. 
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership  

• Davida (Pemimpin Redaksi e-BinaAnak)  

Kiranya Redaksi ICW makin solid dalam menampilkan informasi-informasi yang 
diperlukan masyarakat Kristen Indonesia seputar perkembangan teknologi yang 
dapat digunakan dalam pengembangan pelayanan Tuhan di Indonesia. Selamat 
ulang tahun! Tuhan Yesus memberkati kerja keras Redaksi ICW semuanya! Amin. 
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak  

• Berlin B. (Pemimpin Redaksi Bio-Kristi)  

HBD ICW, udah 15 tahun ya ... semoga semakin inovatif dan kreatif dalam 
pelayanan di bidang web. Tetap semangat untuk para Adminnya dan terus melayani 
untuk Kristus. 
==> http://www.sabda.org/publikasi/bio-kristi  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak
http://www.sabda.org/publikasi/bio-kristi


ICW 2014 
 

17 
 

Renungan: Bagaimana Seharusnya Orang Kristen 
Merayakan Ulang Tahun? 

Sebagian besar di antara kita biasa merayakan ulang tahun setiap tahunnya. Itu 
merupakan saat yang menggembirakan dan ditunggu-tunggu oleh kita dan teman-
teman kita. Kebanyakan dari kita akan mengadakan pesta, mentraktir teman kantor atau 
teman sekolah, tetapi ada juga yang hanya berdoa tanpa mengadakan pesta.  

Bagaimanakah seharusnya orang Kristen merayakan ulang tahun?  

Bila kita kembali ke zaman bangsa Israel, pada hari kelahiran anak-anak, persembahan 
akan diberikan kepada Allah sebagaimana yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka.  

Sekarang ini, kita melihat bahwa ketika anak berulang tahun, orang tua akan berusaha 
memberikan hadiah atau pemberian-pemberian yang lain. Hari ulang tahun anak 
menjadi saat yang digunakan untuk menghormati mereka dan memenuhi permintaan 
mereka sehingga penghormatan itu sering hanya untuk manusia, bukan lagi untuk 
Tuhan.  

Setan mempunyai cara, ia telah mengalihkan pikiran dan pemberian kepada manusia. 
Dengan demikian, pikiran anak-anak dialihkan kepada diri mereka sendiri, seakan- akan 
mereka dijadikan perhatian khusus.  

Pada hari ulang tahun, anak-anak harus diajarkan bahwa mereka harus bersyukur 
kepada Allah karena kemurahan-Nya dalam memelihara kehidupannya selama setahun 
lagi. Dengan demikian, mereka mendapatkan pelajaran berharga.  

Kita berutang budi kepada Pemberi segala kemurahan. Kehidupan, kesehatan, 
makanan, dan pakaian, semuanya berasal dari Dia. Oleh karena itu, kita wajib 
mengakui Allah karena pemberian-Nya, dan sepatutnyalah kita memberikan 
persembahan ucapan syukur kita kepada Allah. Persembahan ulang tahun ini diakui 
dari surga.  

Kita diajar untuk mengenang kembali tahun yang silam, yang sudah dilalui; kita diajak 
berpikir serius untuk mengetahui bagaimana perilaku, perkataan, dan perbuatan kita, 
apakah semua itu berkenaan kepada Allah.  

Sudahkah kita menjadikan kehidupan kita menyerupai Kristus dari tahun ke tahun?  

Oleh sebab itu, ulang tahun adalah saat yang tepat untuk bersyukur dan memberikan 
persembahan ucapan syukur hari lahir kepada Tuhan.  

Ulang tahun merupakan saat yang tepat untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri 
untuk disesuaikan dengan karakter Kristus.  
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Pesta dan pertunjukan yang mementingkan diri, tidak perlu ada di saat ulang tahun, 
sebaliknya buatlah pengucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan sang Pemberi 
kehidupan itu.  

Diambil dan disunting dari:  

Nama situs : Depan Ministry  

Alamat URL : http://depan.org/bagaimana-seharusnya-orang-kristen-merayakan-ulang-
tahun/  

Penulis artikel : Tidak dicantumkan  

Tanggal akses : 10 Desember 2013  

 
  

http://depan.org/bagaimana-seharusnya-orang-kristen-merayakan-ulang-tahun/
http://depan.org/bagaimana-seharusnya-orang-kristen-merayakan-ulang-tahun/
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ICW 1225/2/2014: Buku dan Penerbit  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Dengan teknologi yang semakin maju dan berkembang, pembuatan buku tidak hanya 
dari kertas yang disusun dan dijilid menjadi satu pada bagian ujungnya. Saat ini, kita 
bisa menggunakan buku digital yaitu buku versi elektronik berisi informasi digital yang 
juga dapat berwujud teks atau gambar. ICW pada bulan Februari ini mengusung tema 
"Buku dan Penerbit". Dalam edisi ini, kami menyajikan beberapa ulasan dari situs yang 
menyajikan informasi tentang buku, buku online, maupun penerbit buku. Selain itu, kami 
juga menyajikan ulasan untuk aplikasi dan multimedia. Kiranya apa yang telah kami 
kemas dalam edisi ini bisa membantu Anda dan pelayanan Anda. Selamat berselancar. 
Tuhan Yesus memberkati.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Situs Buku dan Penerbit Kristen 

1. GUBUK (Gudang Buku Kristen Online):http://gubuk.sabda.org/ 

Situs Gudang Buku Kristen (GUBUK) menghadirkan buku-buku Kristen yang dapat 
dibaca secara online maupun diunduh. Selain itu, dengan mengunjungi situs ini, 
Anda juga dapat membaca berbagai artikel dan tip terkait dengan buku dan kegiatan 
membaca, termasuk resensi buku dan kesaksian dari para pembaca buku. Berikut 
ini menu-menu yang dapat Anda eksplorasi saat berkunjung ke situs GUBUK.  

o Baca Online: http://gubuk.sabda.org/kategori/menu_baca_online  
o Resensi Buku: http://gubuk.sabda.org/beranda_resensi  
o Artikel: http://gubuk.sabda.org/beranda_artikel  
o Kesaksian Pembaca: http://gubuk.sabda.org/beranda_kesaksian  
o Renungan: http://gubuk.sabda.org/beranda_renungan  
o Kiat-kiat: http://gubuk.sabda.org/beranda_tips  
 
Anda ingin memperluas wawasan Anda dengan buku-buku berkualitas dan 
membagikan berkat atas buku-buku yang Anda baca? Berkunjung ke situs GUBUK 
adalah pilihan tepat bagi Anda. (S. Setyawati)  

2. Top e-Buku: http://e-buku.co/TOP_e-Buku 

Anda senang membaca buku online di waktu senggang? Ada berita baik untuk 
Anda. Situs yang ramah baca (friendly reader) ini dapat Anda akses dengan mudah 
menggunakan telepon genggam Anda. Situs TOP e-Buku menyajikan beragam 
informasi TOP tentang buku online, resensi buku, situs penerbit buku Kristen, 
kesaksian, artikel, tip, dan komunitas pembaca buku. Situs mini ini memang tidak 
menghadirkan artikel secara utuh, namun menampilkan tautan-tautan yang 
mengantarkan Anda pada artikel atau bahan yang Anda cari. Cobalah 
mengaksesnya, nikmati kemudahannya, dan dapatkan informasi yang ada. (S. 
Setyawati)  

3. Metanoia Publishing: http://www.metanoiapublishing.com/ 

Metanoia Publishing adalah sebuah situs yang berisi buku-buku Kristen yang 
menunjang pengetahuan hidup kita sebagai orang Kristen. Ada banyak kategori 
buku dalam situs ini seperti buku-buku Kristen, konseling, keluarga, dan masih 
banyak lagi. Tidak hanya buku-buku yang secara langsung membahas hal-hal 
kerohanian Kristen, tetapi ada juga buku-buku seputar keseharian kita yang 
mengandung prinsip-prinsip Kristen seperti finansial, bisnis, dan masih banyak lagi. 
Jika kita tertarik dengan salah satu buku, kita dapat memesan secara online di situs 
ini. Dalam situs ini juga terdapat halaman profil yang berisi informasi penulis- penulis 
buku sehingga pengunjung bisa mencari informasi penulis terlebih dahulu. Tak lupa, 
Admin situs ini juga selalu menampilkan buku-buku terlaris setiap bulannya untuk 

http://gubuk.sabda.org/
http://gubuk.sabda.org/kategori/menu_baca_online
http://gubuk.sabda.org/beranda_resensi
http://gubuk.sabda.org/beranda_artikel
http://gubuk.sabda.org/beranda_kesaksian
http://gubuk.sabda.org/beranda_renungan
http://gubuk.sabda.org/beranda_tips
http://e-buku.co/TOP_e-Buku
http://www.metanoiapublishing.com/
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memberikan informasi kepada pengunjung tentang buku-buku terbaik yang mereka 
miliki. (Bayu)  

4. Penerbit ANDI: http://www.andipublisher.com/ 

Situs ini merupakan milik dari ANDI Offset. Bukan hanya berisi buku-buku umum, 
situs ini juga memuat buku-buku kristiani. Berbagai macam buku dapat kita temukan 
seperti buku teknologi, pemrograman, permainan rakyat, dan masih banyak lagi. 
Dalam setiap informasi buku terdapat penjelasan spesifiknya sehingga sangat 
membantu dan memudahkan pengguna dalam mencari informasi dari sebuah buku. 
Tidak adanya resensi membuat pengunjung tidak secara penuh mengerti isi dari 
buku yang dipilihnya. Kita juga dapat langsung memesan buku yang kita suka 
secara online. (Bayu)  

5. Penerbit Momentum : http://www.momentum.or.id/ 

Situs ini dapat sangat menolong Anda yang memerlukan buku-buku kristiani 
bermutu. Situs ini menyediakan berbagai macam buku Kristen pilihan terbaik sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan oleh Penerbit Momentum. Adapun kriteria tersebut 
adalah doktrin Kristen yang benar, pengajaran yang berbobot, dan memupuk 
kerohanian Kristen secara sehat. Dengan demikian, pengunjung bisa mendapatkan 
buku-buku pegangan atau referensi yang berkualitas. Informasi dari buku yang dirilis 
dapat dilihat di halaman utama yang masing-masing memiliki pranala untuk 
informasi yang lebih detail. Silakan mengunjungi dan mengeksplorasi situs ini untuk 
mendapatkan informasi yang lebih banyak dalam situs ini. (Bayu)  

6. Pustaka Yayasan Obor Indonesia: http://www.obor.or.id/ 

Situs ini adalah milik Yayasan Pustaka Obor Indonesia, lembaga yang aktif di bidang 
kebudayaan dan pengembangan intelektual melalui penerbitan buku-buku bermutu. 
Tujuan utamanya adalah menerbitkan buku-buku dari berbagai bahasa ke dalam 
bahasa Indonesia. Situs ini menyediakan informasi tentang jaringan toko buku Obor, 
buku yang akan segera terbit, resensi buku, dan kegiatan yang diselenggarakan 
oleh Yayasan Obor Indonesia. Melalui situs ini, Anda juga bisa memesan buku 
secara online untuk buku-buku yang hendak Anda beli. Jika ingin menambah koleksi 
buku Anda, silakan mengunjungi situs ini. (Lusia)  

7. Gunung Mulia: http://www.bpkgunungmulia.com/ 

Bagi Anda yang gemar membeli buku terbitan BPK Gunung Mulia, kehadiran situs 
ini bisa jadi sangat bermanfaat bagi Anda. Melalui situs ini, Anda bisa menelusuri 
buku-buku terbitan BPK Gunung Mulia di katalog digital berdasarkan kategori buku 
atau nama pengarang yang diurutkan sesuai abjad. Setelah puas melihat-lihat 
katalog, Anda dapat segera melakukan pembelian buku melalui situs ini. Ya, situs 
BPK Gunung Mulia ini juga dilengkapi dengan fitur belanja online. Anda cukup 
mengeklik buku yang Anda inginkan, kemudian klik "Add to cart". Situs BPK Gunung 
Mulia membuat Anda bisa membeli buku dari rumah atau kantor tanpa perlu datang 
langsung ke toko buku. Tampilan yang nyaman di mata dan antarmuka (interface) 

http://www.andipublisher.com/
http://www.momentum.or.id/
http://www.obor.or.id/
http://www.bpkgunungmulia.com/
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yang intuitif situs ini memudahkan Anda berbelanja buku-buku Kristen. Selamat 
berbelanja. (Yegar)  

8. Facebook e-Buku: https://www.facebook.com/sabdabuku 

Salah satu komunitas pecinta buku dalam dunia maya bisa Anda temukan di 
Facebook e-Buku. Facebook ini akan menolong Anda untuk mendapatkan berbagai 
informasi seputar buku, seperti resensi buku, publikasi e-Buku, diskusi tentang buku, 
tip membaca, dll.. Melalui Facebook ini, Anda juga bisa berbagi informasi seputar 
buku, bahkan bisa berbagi bahan atau tulisan berupa resensi dengan Admin dan 
anggota-anggota yang lain. Ada lebih dari 4.500 penggemar yang bisa Anda ajak 
untuk bertukar pendapat, berbagi informasi, dan tak menutup kemungkinan saling 
berbagi tulisan. Kesempatan yang sangat berharga bukan? Yuk, gabung sekarang 
juga dengan Facebook e-Buku. Tambahlah wawasan Anda dan jadilah orang yang 
berguna dengan memiliki kebiasaan membaca. (Santi T.)  

9. [Inggris] Project Gutenberg : http://www.gutenberg.org/ 

Situs Project Gutenberg menyediakan buku digital secara gratis. Situs ini 
dimaksudkan sebagai koleksi perpustakaan digital agar setiap orang bisa 
mengunduh buku digital dengan bebas. Namun, Anda tentu saja tidak bisa 
menemukan buku-buku terbitan baru yang hak ciptanya masih dipegang oleh sang 
pengarang atau penerbit yang bersangkutan. Buku-buku yang disediakan di sini 
merupakan buku-buku klasik seperti, "Tarzan", "Alice's Adventures in Wonderland", 
"Peter Pan", dan karya-karya klasik lainnya. Koleksi buku di situs ini sudah 
mencapai 44.257 judul. Jika Anda seorang penggemar e-book, situs ini sangat 
menarik untuk dikunjungi. Semoga melalui situs ini, Anda bisa menemukan buku 
digital yang sesuai dengan minat Anda. (Yegar)  

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

  

https://www.facebook.com/sabdabuku
http://www.gutenberg.org/
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Aplikasi: Calibre 

Bagi Anda penikmat buku digital, Calibre bisa jadi merupakan software yang sangat 
berguna. Calibre merupakan sistem manajemen buku digital. Banyak hal yang bisa 
dilakukan oleh software ini. Pertama, software ini bisa berperan sebagai "e-book 
viewer". Calibre bisa digunakan untuk membuka berbagai format buku digital yang saat 
ini sangat beragam. Selain untuk membaca atau membuka buku digital, Calibre juga 
berfungsi sebagai manajer buku digital. Jika Anda hanya memiliki sepuluh buku digital, 
mungkin manajemen file biasa sudah cukup untuk mengatur file-file buku Anda. Tetapi, 
jika koleksi buku digital Anda sudah mencapai seratus atau lebih, akan lain ceritanya. 
Calibre bisa menjadi solusi bagi pengaturan file buku-buku digital Anda. Dengan 
menggunakan Calibre, Anda bisa menemukan buku yang Anda inginkan dengan 
mudah. Ketiga, fungsi ini mungkin merupakan fungsi yang paling berguna bagi 
pembaca buku digital, yaitu konversi antarformat. Calibre bisa melakukan konversi dari 
dan ke hampir semua format buku digital. Mulai dari DOCX, EPUB, HTML, TXT, CBZ, 
dan masih banyak format lainnya. Menarik bukan? O iya, satu fitur lagi yang tidak kalah 
jempolan adalah, Anda bisa melakukan konversi isi dari sebuah web menjadi buku 
digital. Jadi, ketika Anda sedang membaca-baca berita di situs favorit, Anda bisa 
menyimpan berita tersebut menjadi buku digital. Hmmmm, bisa dibilang semacam 
kliping digital. Tunggu apalagi, silakan download di sini: https://calibre- 
ebook.com/download. (Yegar)  

==> https://calibre-ebook.com/  
Tanggal akses: 10 Desember 2013  

  

https://calibre-/
https://calibre-ebook.com/
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Multimedia: Bedah Buku "Jesus a Gospel" 

Apakah Anda pernah membaca buku "Jesus a Gospel" karya Henry Nouwen? Jika 
belum, slideshare ini akan membantu Anda mengupas buku tersebut. Slideshare bedah 
buku ini dibuat oleh Y. B. Prasethyanta, MSF. Dan ditujukan untuk orang-orang yang 
sedang galau, orang-orang yang gelisah dan takut, serta orang-orang yang sedang 
terluka, menderita, dan putus asa. Presentasi ini juga ditujukan bagi mereka yang ingin 
bertumbuh dalam kehidupan rohani dan ingin mengenal Allah secara lebih dalam. 
Harapannya, orang-orang tersebut mau membaca Alkitab dan buku ini sehingga 
mereka bisa mengerti kehendak Allah yang tertulis dalam Alkitab melalui penjelasan 
dari buku ini. Anda penasaran dengan presentasi ini? Silakan mengunjungi alamat URL 
di bawah ini. (Gunung)  

Alamat URL :http://www.slideshare.net/giovannipromesso?utm_campaign=profiletr
acking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview  

Judul presentasi : "Jesus a Gospel" Sarasehan dan Bedah Buku  

Tanggal unggah : 15 September 2012  

Jumlah halaman : 18 halaman  

Nama pemateri : Y. B. Prasethyanta, MSF.  

Nama 
pengunggah 

: Giovanni Promesso  

 

  

http://www.slideshare.net/giovannipromesso?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
http://www.slideshare.net/giovannipromesso?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2014:  

Maret:  : Tokoh 

April : Paskah  

Mei : Hamba Tuhan  

Juni : Lingkungan Hidup  

Juli : Anak dan Remaja  

Agustus : Kepemimpinan  

September : Yayasan Kristen  

Oktober : Konseling  

November : Pujian  

Desember : Natal  

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik- topik 
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, dan kami akan mengulasnya untuk 
diterbitkan jika memenuhi kriteria. Terima kasih.  
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Stop Press: Bergabunglah dalam Kelas Paskah dari 
YLSA! 

Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > melalui program Pendidikan Elektronik 
Studi Teologi Awam (PESTA) kembali membuka Kelas PASKAH 2014. Kelas diskusi 
Paskah mempelajari tentang arti Paskah dalam Perjanjian Lama maupun dalam 
Perjanjian Baru. Secara khusus, kelas ini membahas mengenai isu-isu kebangkitan 
Yesus Kristus dan maknanya bagi kehidupan Kristen.  

Kelas diskusi ini akan dilaksanakan melalui milis (email) selama 1 bulan (3 Maret -- 8 
April 2014). Bagi Bapak/Ibu yang mengikuti kelas diskusi ini, silakan mendaftarkan diri 
ke Admin PESTA di < kusuma(at)in-christ.net >. Kami tunggu!  

 

  

http://ylsa.org/
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ICW 1226/3/2014: Tokoh  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Pada edisi ini, ICW mengulas situs-situs yang menyajikan tokoh-tokoh Kristen maupun 
non-Kristen, yang kami anggap berpengaruh, inspiratif, dan membuka wawasan. Kami 
juga memberikan ulasan tentang 100 Tokoh Ilmuwan Dunia pada kolom Aplikasi dan 
Kepemimpinan Nehemia pada kolom Multimedia. Kami berharap, apa yang telah kami 
kemas ini bisa memberkati dan berguna bagi Anda serta membawa kemuliaan bagi 
Tuhan. Selamat berselancar.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Situs-Situs Tokoh Dunia 

1. Bio-Kristi: http://biokristi.sabda.org/ 

Bio-Kristi merupakan situs yang dibangun oleh Yayasan Lembaga SABDA dengan 
visi mewujudkan masyarakat Kristen yang mengenal dan menghargai tokoh-tokoh 
Kristen, serta pemikiran dan karya-karya mereka. Situs ini bisa menjadi referensi 
saat Anda membutuhkan informasi tentang tokoh- tokoh hebat dunia dari kalangan 
Kristen. Bahan-bahan yang dimuat memiliki kualitas yang baik sehingga dapat juga 
Anda gunakan sebagai bahan ajar, yaitu sebagai orang-orang yang patut diteladani. 
Kisah hidup tokoh-tokoh yang diangkat dipastikan dapat memberi Anda inspirasi 
untuk berkarya bagi kehidupan. Silakan kunjungi situs ini dan jangan lupa berbagilah 
berkat dengan orang lain jika Anda mendapat berkat dari situs ini. (Gunung)  

2. PELITAKU: http://pelitaku.sabda.org/biografi_penulis_terkenal 

PELITAKU merupakan situs yang menjadi wadah bagi para penulis, baik pemula 
ataupun yang sudah mahir. Salah satu halaman dalam situs ini adalah halaman 
Biografi Penulis Terkenal. Di dalamnya terdapat daftar penulis terkenal, di antaranya 
Lee Strobel, Kahlil Gibran, Enid Blyton, Francine Sandra Rivers, dan masih banyak 
lagi. Ketika pengunjung mengeklik daftar nama-nama tersebut, terbukalah halaman 
baru yang berisi bahan-bahan serta artikel tentang para penulis besar tersebut 
lengkap dengan pengalaman-pengalaman hidup mereka, yang tentunya dapat 
menginspirasi Anda. (Lusia)  

3. Pondok Renungan: http://www.pondokrenungan.com/tokoh.php 

Pondok Renungan merupakan situs yang berisi berbagai cerita, pengalaman iman, 
dan renungan yang ditujukan untuk siapa saja yang ingin lebih mengenal/mencari 
kasih Tuhan Yesus. Salah satu halaman yang tersedia adalah kumpulan tokoh-tokoh 
iman. Di halaman ini terdapat daftar nama santo dan santa yang apabila diklik akan 
menuju halaman baru yang menceritakan tentang tokoh tersebut. Di antaranya ada 
Thomas Aquino, St. Katarina Laboure, Beato Damian, St. Aloysius Gonzaga, dan 
masih banyak lagi. Silakan mengunjungi situs ini dan Anda akan semakin 
mengetahui riwayat tokoh-tokoh iman. (Lusia)  

4. Kumpulan Biografi Tokoh Dunia: http://www.kolombiografi.com/ 

Ini merupakan situs yang berisi biografi tokoh-tokoh terkenal dunia dan orang-orang 
sukses di bidangnya. Biografi tokoh dalam situs ini dibagi dalam beberapa kategori, 
yaitu artis, ilmuwan, motivator, olahragawan, penemu, pahlawan nasional, dan 
pengusaha sukses. Masih ada juga pembagian kategori artikel, di antaranya 
pencipta lagu, penulis buku, penyair, seniman, tokoh dunia, dll.. Silakan 
mengunjungi situs ini, dan Anda akan dapat mengambil pelajaran dari biografi dan 
pengalaman tokoh-tokoh dunia. (Lusia)  

 

http://biokristi.sabda.org/
http://pelitaku.sabda.org/biografi_penulis_terkenal
http://www.pondokrenungan.com/tokoh.php
http://www.kolombiografi.com/
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5. [Blog] Biografi Tokoh Dunia: http://kolom-biografi.blogspot.com/ 

Situs ini masih dalam bentuk blog. Namun, blog yang satu ini terlihat lebih baik 
daripada bacabiografi.blogspot.com. Situs ini memiliki enam menu. Dua menu di 
antaranya untuk membuka biografi berdasarkan kategorinya yaitu, Penemu dan 
Pengusaha. Empat menu lainnya akan membawa pengunjung menuju Tip 
Kesehatan, Berita Lingkungan, Pemasangan Iklan, dan Kontak Admin. Situs ini 
memiliki fasilitas pencarian sehingga pengunjung bisa mencari biografi dari tokoh 
yang diinginkan. Selain kotak pencarian, pengunjung juga bisa mencari tokoh 
favoritnya berdasarkan abjad. Asyiknya, situs ini menggunakan bahasa Indonesia 
sebagai pengantarnya. Kiranya, blog ini bisa membantu Anda yang sedang mencari 
cerita hidup tokoh-tokoh favorit Anda. (Yegar)  

6. [Inggris]Bio.: http://www.biography.com/ 

Situs kali ini berasal dari luar negeri, tepatnya Amerika Serikat. Tampil dengan 
desain yang profesional, situs ini menawarkan segudang kisah hidup tokoh-tokoh 
dunia. Kategorinya mulai dari tokoh politik, selebritas, pengarang, penemu, dan 
masih banyak lagi. Dalam situs ini juga terdapat video yang mengulas biografi tokoh 
tertentu, kumpulan foto, quiz, dan blog. Fitur-fitur tambahan yang dimiliki situs ini 
cukup beragam, di antaranya adalah "Facebook Connection", yang membuat Anda 
dapat masuk (login) ke situs ini menggunakan akun Facebook Anda. Situs ini 
kemudian akan mencari kesamaan yang Anda miliki dengan tokoh-tokoh terkenal. 
Selain itu, situs ini juga menyediakan buku dan film yang bisa dibeli secara online. 
Silakan mengunjungi situs ini untuk belajar dari kisah hidup tokoh-tokoh dunia. 
(Yegar)  

7. [Inggris] Infoplease: http://www.infoplease.com/people.html 

Situs infoplease.com sebenarnya tidak hanya menyajikan informasi mengenai 
biografi saja. Namun, dalam edisi kali ini, kami hanya akan membahas salah satu 
bagian dari situs ini secara khusus, yaitu bagian biografi. Untuk mendapatkan 
informasi biografi dalam situs ini, Anda bisa mengeklik menu People. Setelah itu, 
Anda bisa langsung memasukkan tokoh yang diinginkan ke dalam kotak pencarian. 
Anda juga bisa mencarinya berdasarkan abjad ataupun kategori. Biografi dalam 
situs ini dibagi menjadi sepuluh kategori, di antaranya Art and Entertainment, 
Science and Technology, Bussiness, dan tujuh kategori lainnya. Jika Anda sedang 
berselancar dan belum tahu biografi siapa yang ingin Anda baca, mulailah dari 
Biography of the Day. Pada bagian ini, situs infoplease.com memberikan saran 
bacaan biografi untuk hari ini. Selamat berkunjung dan selamat belajar. (Yegar)  

8. [Blog] Baca Biografi: http://bacabiografi.blogspot.com/ 

Blog ini memiliki cukup banyak artikel biografi dari tokoh-tokoh yang menarik. 
Termasuk di dalamnya terdapat biografi Julian Assange (pendiri wikileaks.com), 
Julius Caesar, Ludwig van Beethoven, dan lainnya. Sayangnya, blog ini terlihat 
kurang serius dalam pengembangannya. Menu-menu yang ada dalam situs ini tidak 

http://kolom-biografi.blogspot.com/
http://www.biography.com/
http://www.infoplease.com/people.html
http://bacabiografi.blogspot.com/
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berjalan sesuai fungsinya. Menu-menu dalam situs ini jika diklik akan membuka 
halaman situs lain yang tidak berhubungan sama sekali. Cara untuk melihat artikel-
artikel yang dimiliki situs ini hanya melalui "blog archieve" yang berada di sebelah 
kanan. Menu "Home" juga akan mengarahkan ke halaman lain, bukan ke tampilan 
awal. Walaupun demikian, blog ini cukup membantu jika Anda ingin menambah 
wawasan tentang tokoh-tokoh dunia. Salah satu alasannya adalah karena situs ini 
menggunakan bahasa Indonesia sehingga lebih mudah dimengerti. (Yegar)  

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

Seratus Tokoh Ilmuwan Dunia merupakan sebuah aplikasi untuk sistem operasi Android 
yang dirilis oleh Belangi.Inc. Aplikasi ini berisi biografi beberapa tokoh dunia yang 
bergerak di bidang sains dan cocok untuk Anda yang sedang mempelajari tokoh dunia 
atau hanya untuk menambah pengetahuan saja. Belangi.Inc sebagai pengembang, 
memberikan beberapa fitur yang disematkan ke dalam aplikasi ini. Fitur-fitur tersebut di 
antaranya: "Bookmark", Pencarian, dan "Share". Fitur "Bookmark" digunakan untuk 
mempermudah membuka artikel favorit Anda, fitur Pencarian digunakan untuk 
memudahkan Anda mencari tokoh yang Anda inginkan, dan fitur "Share" digunakan 
untuk memudahkan Anda berbagi informasi dengan teman-teman atau saudara Anda. 
Jika tertarik dengan aplikasi ini, Anda bisa mengunduhnya secara gratis dengan 
mengunjungi alamat di bawah ini. (Gunung) 

==>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.belangi.ilmuwandunia  
Tanggal akses: 8 Januari 2014  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.belangi.ilmuwandunia
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Multimedia: Kepemimpinan Nehemia 

Sebagai orang Kristen, kita tentu mengenal Nehemia. Ia merupakan salah satu tokoh 
yang inspiratif dalam Alkitab. Cara-cara yang digunakan Nehemia terkadang tidak 
masuk akal, tetapi cara tersebut digunakan Tuhan untuk menghasilkan reformasi dalam 
kehidupan bangsa Israel dalam waktu singkat. Melalui slideshare ini, Anda juga bisa 
melihat bagaimana Nehemia, sebagai seorang pemimpin, memberikan teladan kepada 
kita. Banyak sekali sifat kepemimpinan Nehemia yang ditampilkan dalam presentasi ini 
untuk kita teladani, pelajari, dan terapkan dalam kehidupan kita. Slideshare yang 
diunggah oleh Yohanes Ratu Eda ini memiliki 33 halaman dan telah dilihat lebih dari 
5.300 orang. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan kiat-kiat untuk meraih sukses 
dalam presentasi ini. Jika Anda ingin belajar dari Nehemia, Anda bisa mengunjungi 
alamat di bawah ini. Selamat berselancar. (Gunung)  

Alamat URL : http://www.slideshare.net/nesaza/kepemimpinan-nehemia  

Judul presentasi : Kepemimpinan Nehemia  

Tanggal unggah : 26 Februari 2012  

Jumlah halaman : 33 halaman  

Nama pengunggah : Yohanes Ratu Eda  

Tanggal akses : 10 Januari 2014  

 

  

http://www.slideshare.net/nesaza/kepemimpinan-nehemia
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2014:  

April : Paskah  

Mei : Hamba Tuhan  

Juni : Lingkungan Hidup  

Juli : Anak dan Remaja  

Agustus : Kepemimpinan  

September : Yayasan Kristen  

Oktober : Konseling  

November : Pujian  

Desember : Natal  

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

Sumber-sumber apa saja yang sudah Anda miliki untuk mengakses informasi mengenai 
tokoh-tokoh Alkitab maupun tokoh-tokoh Kristen di dunia? Apakah salah satunya adalah 
Publikasi Bio-Kristi?  

Jika Anda belum memiliki Publikasi Bio-Kristi, mari, bergabunglah sekarang juga. 
Dengan berlangganan Publikasi Bio-Kristi, Anda akan menerima informasi berharga, 
khususnya tentang riwayat dan karya yang ditinggalkan oleh para tokoh yang berjasa di 
dunia Kristen dan di dunia pada umumnya. Bio-Kristi diterbitkan oleh Yayasan Lembaga 
SABDA < http://ylsa.org > setiap hari Kamis minggu kedua.  

Apakah Anda berminat? Caranya sangat mudah dan GRATIS! Hanya dengan 
mengirimkan alamat email Anda ke < biografi(at)sabda.org >, maka Anda akan 
menerima Publikasi Bio-Kristi setiap satu bulan sekali di kotak masuk e-mail Anda. 
Tunggu apa lagi? Bergabunglah sekarang juga!  

Informasi lebih lengkap: http://biokristi.sabda.org/  

 

  

http://ylsa.org/
http://biokristi.sabda.org/
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ICW 1227/4/2014: Paskah  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Dalam bulan April ini, seluruh umat kristiani merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu 
peringatan kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitan-Nya pada hari yang ketiga. 
Seluruh sajian dalam edisi ini akan mengambil tema Paskah. Dan, harapan kami, Anda 
bisa mendapatkan bahan-bahan untuk memaknai perayaan Paskah di rumah atau 
dalam acara Paskah Anda, baik itu melalui ulasan-ulasan situs, aplikasi, multimedia, 
maupun renungan yang kami sajikan dalam edisi ini. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus 
memberkati.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Situs-Situs yang Menyediakan Bahan Paskah 

1. Situs Paskah Indonesia: http://paskah.sabda.org/ 

Situs Paskah Indonesia menyediakan bahan-bahan seputar Paskah yang lengkap. 
Situs yang menggunakan bahasa Indonesia ini menyajikan bahan- bahan yang Anda 
butuhkan untuk menyambut hari Paskah. Di dalamnya, terdapat bahan-bahan 
Paskah yang terdiri dari artikel Paskah, drama Paskah, renungan Paskah, bahan 
mengajar Paskah, kesaksian Paskah, khotbah audio Paskah, puisi Paskah, resensi 
buku-buku tentang Paskah, ulasan situs-situs Paskah, tip Paskah, humor Paskah, 
lagu Paskah, fakta tentang Paskah, dan kartu ucapan Paskah. Situs ini juga 
menyediakan forum bagi para pengunjungnya sebagai sarana untuk berdiskusi dan 
juga sebagai sarana untuk berbagi bahan-bahan Paskah. (Rostika)  

2. Top Paskah: http://paskah.co/ 

Jika Anda sedang mencari situs yang berisi tentang bahan-bahan Paskah yang 
memiliki pengategorian bahan yang sistematis, situs Top Paskah ini sangat 
direkomendasikan kepada Anda. Situs ini menyediakan bahan- bahan Paskah yang 
dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah berdasarkan Injil. Kategori ini 
memisahkan bahan-bahan berdasarkan cerita dari tiap-tiap Injil. Di dalamnya 
terdapat bahan-bahan multimedia dan ilustrasi khotbah tentang Paskah. Yang kedua 
adalah media. Pada bagian ini, Anda dapat memperoleh bahan sesuai dengan 
media yang Anda inginkan. Mulai dari "Baca" (Teks Alkitab), "Dengar" (Audio 
Alkitab), "Galery", "Lihat" (Video ilustrasi Alkitab), "Kirim" (SMS tentang Paskah), dan 
"Komunitas" (daftar grup di Facebook). Yang terakhir adalah bahan berbentuk teks. 
Situs ini juga menyediakan pengunduhan bahan dengan berbagai macam format. 
Mulai dari format pdf, GoBible (Alkitab untuk perangkat mobile yang mendukung 
aplikasi Java), hingga format audio yang tersedia dalam dengan kualitas tinggi (high 
quality) dan kualitas rendah (low quality). Tak ketinggalan juga pencarian di Alkitab 
serta Kamus SABDA yang pastinya akan membantu Anda dalam penggalian bahan-
bahan yang telah Anda dapatkan. Selamat berselancar. (Rostika)  

3. E-Artikel: http://artikel.sabda.org/kata_kunci/paskah 

Apakah Anda sedang kesulitan mencari bahan-bahan atau artikel Paskah untuk 
buletin gereja Anda? Mungkin situs yang satu ini bisa membantu Anda. Situs e-
Artikel yang dikelola oleh Yayasan Lembaga SABDA ini, menyediakan bahan-bahan 
Paskah yang cukup variatif. Terdapat kurang lebih empat puluh artikel seputar 
Paskah yang bisa Anda akses. Dalam situs ini, Anda juga dapat mengirimkan 
tulisan-tulisan Anda sehingga bisa dibaca oleh masyarakat Kristen secara luas. Jadi, 
selain mencari bahan-bahan Paskah, Anda pun dapat mengirimkan tulisan yang 
Anda miliki. Menarik bukan? Silakan langsung saja klik URL di atas. (Yegar)  

 

 

http://paskah.sabda.org/
http://paskah.co/
http://artikel.sabda.org/kata_kunci/paskah
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4. SABDASpace: http://sabdaspace.org/kategori/paskah 

SABDASpace merupakan situs yang digunakan sebagai wadah bagi para "blogger" 
Kristen untuk berbagi tulisan tentang kekristenan. Dalam situs ini, kita bisa mencari 
tulisan-tulisan, artikel, dan renungan yang berhubungan dengan Paskah. Dengan 
memasukkan alamat URL yang ada di atas tersebut, Anda akan mendapatkan 
tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Paskah. Saat ulasan ini ditulis, ada sekitar 950 
tulisan yang berhubungan dengan Paskah. Jika Anda membutuhkan bahan-bahan 
untuk acara Paskah nanti, silakan berkunjung ke situs ini. Selamat berselancar. 
(Gunung)  

5. Facebook Paskah: http://fb.sabda.org/paskah 

Bagi Anda yang aktif menggunakan sosial media, Facebook Paskah dari SABDA ini 
bisa menjadi tempat yang tepat untuk mendapatkan bahan-bahan seputar Paskah. 
Dengan jumlah penggemar lebih dari 3.000 orang sampai saat ulasan ini ditulis, 
Facebook Paskah juga bisa menambah jaringan pertemanan Anda di Facebook. 
Bukan hanya itu, melalui Facebook Paskah, Anda bisa berdiskusi tentang hal-hal 
seputar Paskah. Silakan kunjungi Facebook Paskah dan dapatkan berbagai 
manfaatnya. (Yegar)  

6. [Inggris] Resources for Christian Teachers: 
http://www.teacherhelp.org/easter.htm#plays 

Situs teacherhelp.org menyediakan bahan-bahan untuk membantu para guru 
menyampaikan pelajaran kepada anak didiknya. Khusus untuk edisi kali ini, kita 
akan mengupas bahan-bahan yang dimiliki situs ini terkait dengan Paskah. Terdapat 
beragam bahan Paskah yang dimiliki oleh situs ini. Di antaranya naskah drama, 
naskah panggung boneka, cerita paskah, aktivitas, bahan untuk devosi, kuis, 
permainan, dan beberapa bahan lainnya. Sayangnya, bahan-bahan ini masih dalam 
bahasa Inggris sehingga mungkin tidak bisa diterapkan di semua kalangan 
masyarakat internet Kristen di Indonesia. Situs ini juga menyediakan referensi dan 
pranala ke situs-situs Kristen lainnya. Kami harap informasi ini berguna bagi Anda 
yang sedang mencari bahan Paskah dalam bahasa Inggris. (Yegar)  

7. [Blog] Parkir: http://parkirbarito.blogspot.com/2009/02/kumpulan-puisi-jumat-agung-
paskah.html 

Parkirbarito merupakan sebuah blog mengenai pemikiran, di dalamnya terkandung 
juga beberapa tulisan yang berkaitan dengan filsafat. Namun, fokus kita hari ini 
secara khusus pada kumpulan puisi paskah yang dimiliki oleh blog ini. Jika Anda 
mengeklik URL di atas, Anda akan menemukan sekumpulan puisi yang berkaitan 
dengan Paskah dan Jumat Agung. Di dalamnya terdapat 7 judul puisi dan 1 naskah 
drama Paskah. Jika Anda mencari puisi-puisi untuk ditampilkan dalam acara Paskah 
Gereja, salah satu dari puisi-puisi di blog ini mungkin cocok untuk Anda gunakan. 
(Yegar)  

http://sabdaspace.org/kategori/paskah
http://fb.sabda.org/paskah
http://www.teacherhelp.org/easter.htm#plays
http://parkirbarito.blogspot.com/2009/02/kumpulan-puisi-jumat-agung-paskah.html
http://parkirbarito.blogspot.com/2009/02/kumpulan-puisi-jumat-agung-paskah.html
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Tanggal akses: 5 Februari 2014  

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

Aplikasi ini merupakan aplikasi buku cerita yang berisi tentang cerita Paskah dan 
dikemas dalam cerita bergambar. Setiap halaman memuat cerita yang disertai dengan 
gambar yang penuh warna ("full color") dan diambil bab atau pasal dalam Alkitab. Fitur-
fitur yang ada dalam aplikasi ini juga membantu user ketika menggunakan aplikasi ini. 
Aplikasi yang dibuat oleh Kandang Software ini memberikan fitur yang memungkinkan 
penggunanya memasang gambar halaman itu untuk digunakan sebagai "wallpaper". 
Fitur lain yang disematkan dalam aplikasi ini yaitu "bookmark", suara, dan pencarian. 
Anda bisa mengunjungi alamat di bawah ini untuk mengunduh aplikasi Injil Cerita 
Paskah. Semoga aplikasi ini bisa menjadi berkat bagi Anda. Selamat berselancar. 
(Gunung)  

==> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.art.soft.AOULLFKVSOAHKCP 
Tanggal akses: 5 Februari 2014  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.art.soft.AOULLFKVSOAHKCP
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Multimedia: Kisah Sengsara dan Kenaikan Tuhan Yesus 

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah membuat dan mengunggah video Paskah di 
YouTube. Salah satunya adalah video dengan judul "Yesus di Taman Getsemani". 
Video ini menceritakan tentang kisah Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani, 
yang kemudian ditangkap oleh para prajurit. Peristiwa Tuhan Yesus berdoa di Taman 
Getsemani ini mengawali kisah sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ada 6 seri video 
kisah sengsara Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai 
peristiwa kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga. Dalam video ini, Anda bisa 
memilih peristiwa apa yang ingin Anda lihat atau ingin Anda unduh. Anda juga bisa 
melihat video lain tentang kisah sengsara dan kebangkitan Yesus selengkapnya di 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5knwTVjY1-pj-i0ko2irpMbJ1P7eYE7T. (Lusia)  

==> http://www.youtube.com/watch?v=sS2dB-Lk9vg&index=2&list=PL5knwTVjY1-pj-
i0ko2irpMbJ1P7eYE7T  
Tanggal akses: 6 Februari 2014  

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5knwTVjY1-pj-i0ko2irpMbJ1P7eYE7T
http://www.youtube.com/watch?v=sS2dB-Lk9vg&index=2&list=PL5knwTVjY1-pj-i0ko2irpMbJ1P7eYE7T
http://www.youtube.com/watch?v=sS2dB-Lk9vg&index=2&list=PL5knwTVjY1-pj-i0ko2irpMbJ1P7eYE7T
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Renungan: Kematian Kristus: Kita Diselamatkan dari 
Dosa! 

"Dan di situ Ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua 
orang lain, sebelah-menyebelah, Yesus di tengah- tengah." Yohanes 19:18  

Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan Penyaliban 
Yesus Kristus dan wafat-Nya di Golgota. Sudah menjadi hal yang umum bila acara yang 
berhubungan dengan kematian bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Sebab, di mana 
ada kematian, di situ juga ada air mata.  

Peristiwa kematian selalu diiringi dengan kesedihan dan kepedihan yang sangat 
mendalam. Namun, bagi orang percaya, kematian Yesus Kristus justru adalah peristiwa 
besar dan harus disyukuri karena dalam kematian Yesus Kristus, ada pengampunan 
dosa, kita dibebaskan dari kutuk, ada masa depan, dan pengharapan. Tertulis: "... masa 
depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." (Amsal 23:18) Kematian Yesus 
Kristus berarti surga bukan hanya angan-angan, tetapi menjadi bagian yang pasti bagi 
anak-anak Tuhan. Kematian Yesus Krisus berarti pula jaminan bagi kita untuk 
mengalami berkat yang berkelimpahan. Hal ini dinyatakan dalam Efesus 1:3, "Terpujilah 
Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan 
kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga."  

Di Golgota, Yesus Kristus sepertinya mengalami kegagalan dan kehancuran. Mungkin, 
pada saat itu Iblis tertawa, tetapi justru di situlah kedaulatan Allah dinyatakan dan 
kemenangan diraih! Memang, bagi dunia, salib adalah kebodohan, tetapi bagi kita, salib 
adalah bukti kasih Allah yang menyelamatkan karena melalui kematian Yesus Kristus, 
kita diselamatkan. Maut tidak berkuasa lagi! Jadi, kekristenan tidak dapat dipisahkan 
dari "salib". Hanya melalui iman kita kepada Yesus Kristus, tanpa disebabkan oleh apa 
yang telah kita lakukan, keselamatan itu kita terima secara cuma-cuma seperti tertulis: 
"Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan 
oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma- cuma karena penebusan dalam 
Kristus Yesus." (Roma 3:23-24) Sebagai orang-orang berdosa, kita tidak sanggup 
membebaskan diri dari kutuk dosa, dan hanya melalui penumpahan darah Kristus di 
atas kayu salib inilah dosa-dosa kita ditebus.  

Diambil dan disunting dari:  

Nama situs : Renungan Harian Air Hidup  

Alamat URL : http://airhidupblog.blogspot.com/2012/04/kematian-kristus-kita-
diselamatkan-dari.html  

Penulis artikel : Tidak dicantumkan  

Tanggal akses : 7 Februari 2014  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+19%3A18
http://alkitab.mobi/?Amsal+23%3A18
http://alkitab.mobi/?Efesus+1%3A3
http://alkitab.mobi/?Roma+3%3A23-24
http://airhidupblog.blogspot.com/2012/04/kematian-kristus-kita-diselamatkan-dari.html
http://airhidupblog.blogspot.com/2012/04/kematian-kristus-kita-diselamatkan-dari.html
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2014:  

Mei  : Hamba Tuhan  

Juni  : Lingkungan Hidup  

Juli  : Anak dan Remaja  

Agustus  : Kepemimpinan  

September : Yayasan Kristen  

Oktober  : Konseling  

November  : Pujian  

Desember  : Natal  

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik 
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, dan kami akan mengulasnya untuk 
diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.  
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Stop Press: Pembukaan Kelas Pembinaan Iman Remaja 
(PIR) 

Pelayanan remaja merupakan pelayanan yang perlu mendapat perhatian khusus dari 
gereja. Ada beberapa gereja yang makin lama makin kehilangan remajanya. Salah satu 
faktornya adalah pentingnya peranan pembimbing atau pembina remaja. Mereka 
dituntut bukan hanya untuk dewasa secara rohani, melainkan juga harus kreatif dengan 
ide-ide baru dalam membina remaja. Berangkat dari pemikiran ini, PESTA 
menghadirkan modul pelayanan remaja yang disebut Pembinaan Iman Remaja (PIR). 
Selain modul tersebut, PESTA juga membuka kelas diskusi untuk para pembina remaja 
yang dapat menjadi tempat untuk berbagi dalam menggeluti pelayanan remaja. Kelas 
diskusi ini akan dimulai pada 8 Mei 2014. Bagi Bapak/Ibu yang ingin bergabung, silakan 
mengirimkan permohonan ke Kusuma < kusuma(at)in-christ.net >.  
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ICW 1228/5/2014: Hamba Tuhan  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Hamba Tuhan merupakan sebuah sebutan bagi orang-orang yang mengabdikan dirinya 
untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam edisi bulan Mei ini, ICW mengambil tema 
'Hamba Tuhan'. Kami berharap, pelanggan ICW bisa belajar banyak dari beberapa 
hamba Tuhan melalui situs mereka yang kami tampilkan pada edisi Mei ini. Kami juga 
mengulas tentang Software SABDA, yaitu software Alkitab yang diterbitkan oleh 
Yayasan Lembaga SABDA. Dengan software ini, Anda bisa mempelajari Alkitab secara 
lebih dalam, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Memang, masih ada beberapa 
kekurangan dalam kami menyusun edisi ini, tetapi kami harap Anda bisa 
mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang hamba Tuhan sehingga menjadi berkat bagi 
Anda dan sesama Anda. Selamat berselancar dan Tuhan memberkati.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Situs Hamba Tuhan 

1. Erastus Sabdono: http://erastussabdono.com/ 

Situs ini berisi artikel-artikel yang ditulis oleh Pdt. Erastus Sabdono. Tidak hanya 
dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa Inggris. Situs yang telah 
diluncurkan sejak April 2009 ini memiliki beberapa kategori, yaitu Book, English, 
Informasi, Renungan, Song Lyric, Transkrip 10 Menit, TRUTH, dan Video. Bagi Anda 
yang gemar menggunakan sosial media (Facebook atau Twitter), terdapat pula 
menu Facebook dan Twitter yang akan membuka halaman Facebook dan Twitter 
Pdt. Erastus Sabdono. Kunjungilah situs ini dan dapatkan artikel tentang kekristenan 
yang akan memperkaya Anda. (Lusia)  

2. Daniel Ronda: http://www.danielronda.com/ 

Daniel Ronda adalah seorang hamba Tuhan di bidang pendidikan tinggi Kristen. 
Selain sebagai rektor di STT Jaffray, Daniel Ronda juga dipercayakan sebagai 
asesor BAN PT Program Studi Teologi/PAK. Bila Anda belum mengenal siapa 
beliau, Anda bisa berkunjung ke alamat situs ini. Dalam situs ini, Anda bisa melihat 
profil Daniel Ronda sehingga Anda dapat mengetahui kegiatan Pdt. Daniel Ronda. 
Situs ini juga menyajikan berbagai macam artikel yang bisa menambahkan 
wawasan Anda, baik tentang pendidikan, khotbah, maupun kepemimpinan. Selain 
itu, Anda juga bisa berkonsultasi dengan Daniel Ronda mengenai permasalahan 
keluarga melalui Rubrik Konseling yang disediakan dalam situs ini. Silakan 
berkunjung ke situs ini dan dapatkan berkat dari situs ini. Selamat berselancar. 
(Gunung)  

3. Yakob Tomatala: http://yakobtomatala.com/ 

Situs Yakob Tomatala ini merupakan salah satu situs hamba Tuhan yang 
menyediakan berbagai bahan untuk umat kristiani, khususnya dalam bidang 
kepemimpinan Kristen. Situs yang diluncurkan sejak tahun 2008 ini memiliki 100 
lebih artikel yang dibagi ke dalam berbagai kategori. Sayangnya, artikel terakhir 
yang di perbarui dalam situs ini bertanggal 13 Agustus 2013. Selain artikel, situs ini 
juga menyajikan informasi tentang buku-buku yang ditulis oleh Dr. Yakob Tomatala. 
Situs ini juga menyajikan berbagai informasi yang diambil dari situs Jakarta Kita. 
Silakan mengunjungi situs ini untuk menambah wawasan Anda. (Gunung)  

4. Mangapul Sagala: http://www.mangapulsagala.com/news.php 

Situs Mangapul Sagala merupakan sebuah situs yang digunakan untuk mendukung 
pelayanan Pdt. Dr. Ir. Mangapul Sagala, M.Th.. Situs yang dikelola oleh tim 
Mangapul Sagala Ministry ini berisi tentang tulisan teologis, kliping berita, dan 
segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan. Artikel-artikel yang disajikan 
dalam situs ini mengajak pembacanya mempelajari firman Tuhan dengan benar 
agar tidak tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Situs ini 
juga menyediakan forum diskusi yang bisa Anda ikuti untuk berbagi informasi dan 

http://erastussabdono.com/
http://www.danielronda.com/
http://yakobtomatala.com/
http://www.mangapulsagala.com/news.php
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pengalaman dalam melayani Tuhan. Anda penasaran dengan situs ini? Silakan 
berkunjung ke situs Mangapul Sagala dan dapatkan berkat dari situs ini. (Gunung)  

5. [Inggris] Joel Osteen: http://www.joelosteen.com 

Situs joelosteen.com merupakan salah satu sarana yang dipakai oleh Joel Osteen 
Ministries dalam pelayanannya, khususnya dalam dunia digital. Setiap minggu, Anda 
akan mendapatkan update terbaru dari firman Tuhan yang di sampaikan di Gereja 
LakeWood, yang merupakan pusat kegiatan dari Joel Osteen Ministries. Anda dapat 
memperolehnya dalam format Podcast, artikel, bahkan Anda juga dapat melihat 
secara streaming. Situs ini juga memberikan banyak informasi tentang kegiatan 
pelayanan dari Joel Osteen Ministries. Anda juga dapat berpartisipasi dengan 
berbagai macam cara. Mulai dari memberikan donasi, mengikuti kegiatan-kegiatan 
yang dijadwalkan di dalam situs ini, dan masih banyak lagi. Anda juga dapat 
berpartisipasi dengan menjadi bagian dari pelayanan Joel Osteen Ministries melalui 
lowongan pekerjaan yang ditawarkan di situs ini. (Rostika)  

6. [Inggris] Billy Graham: http://billygraham.org/ 

Secara garis besar, situs Billy Graham ini memiliki enam menu utama, yaitu Growth 
Your Faith, TV & Radio, What We Do, News, About, dan Give. Menu-menu ini 
memiliki submenu yang begitu banyak, sesuai dengan kategori tersebut. Salah satu 
submenu yang ada dalam menu Growth Your Faith adalah Topics. Ini sangat 
menarik karena dalam submenu ini ada banyak tanya jawab dan artikel pendek 
dengan topik-topik kekristenan yang kadang kurang kita pahami, seperti: Apakah 
ada kehidupan lain selain kehidupan di bumi? Apakah Iblis mampu mengetahui 
masa depan?, dsb.. Jadi, tunggu apa lagi? Silakan berkunjung ke situs ini untuk 
mengetahui lebih banyak tentang pelayanan Billy Graham dan pemikiran- 
pemikirannya. (Berlin B.)  

7. [Facebook] Gilbert Lumoindong: https://www.facebook.com/psgilbertlumoindong 

Mungkin, nama hamba Tuhan ini tidak asing di telinga sebagian besar masyarakat 
Kristen Indonesia. Melalui halaman Facebook Gilbert Lumoindong ini, kita mendapat 
banyak berkat dengan adanya postingan yang berisi taburan firman Tuhan dan 
tautan-tautan ke video-video khotbah. Penyuka halaman ini termasuk tinggi, yaitu 
309.254. (Bayu)  

8. [Facebook] Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo: 
https://www.facebook.com/Pdt.DR.Ir.Niko.Njotorahardjo 

Ini adalah halaman Facebook dari Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo. Halaman ini berisi 
berbagai informasi pelayanan beliau, baik melalui media televisi maupun media 
radio. Ada banyak pula artikel kesaksian dan renungan. Halaman ini juga memiliki 
jumlah penyuka yang cukup banyak, yaitu 419.399. Admin dari page ini cukup rajin 
dalam memberikan informasi dan posting sehingga sangat membantu penyuka 
dalam mencari informasi terbaru. (Bayu)  

http://www.joelosteen.com/
http://billygraham.org/
https://www.facebook.com/psgilbertlumoindong
https://www.facebook.com/Pdt.DR.Ir.Niko.Njotorahardjo
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9. [Blog] Ada Layanan Kasih: http://adalayanankasih.blogspot.com/2012/01/daftar-
pendeta-dan-pengkhotbah-kristen.html 

Blog Ada Layanan Kasih ini dibuat sejak Desember 2011. Sampai saat ini, sudah 
ada lima puluh artikel yang dimuat dalam blog ini. Artikel- artikel yang ada di 
antaranya berisi kesaksian pertobatan, tokoh-tokoh pengkhotbah Kristen, dan 
artikel-artikel lain tentang kekristenan. Salah satu artikel berjudul 'Daftar Pendeta 
dan Pengkhotbah Kristen Terbesar di Indonesia' ini berisi latar belakang dan karya 
sepuluh pengkhotbah besar yang ada di Indonesia. Silakan mengunjungi blog ini 
untuk mendapatkan artikel selengkapnya. (Lusia)  

Tanggal akses: 4 Maret 2014  

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

  

http://adalayanankasih.blogspot.com/2012/01/daftar-pendeta-dan-pengkhotbah-kristen.html
http://adalayanankasih.blogspot.com/2012/01/daftar-pendeta-dan-pengkhotbah-kristen.html
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Aplikasi: Software SABDA 

Software SABDA merupakan aplikasi Pembelajaran Alkitab yang memiliki resource 
yang begitu banyak dan dapat diperoleh secara gratis. Kata "SABDA" sendiri adalah 
singkatan dari "Software Alkitab, Biblika, dan Alat-alat". Resource dalam aplikasi ini 
terdiri atas Alkitab dengan berbagai macam versi, Tafsiran Alkitab, Catatan, Leksikon, 
Kamus, Buku-buku Biblika yang sudah dikategorikan secara khusus, peta terintegrasi, 
dan masih banyak lagi bahan yang akan membantu Anda dalam memahami Alkitab. 
Selain unggul dari segi bahan yang begitu kaya -- bisa disebut sebagai mega 
perpustakaan Kristen Indonesia -- software ini juga memiliki keunggulan dalam segi 
fitur. Fitur yang tersedia dalam software ini antara lain ayat paralel, nomor strong, 
pencarian kata ataupun frasa, bookmark, integrasi antarbahan, catatan, referensi silang, 
dan beberapa fitur lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam membantu Anda untuk 
mengerti dan memahami Alkitab lebih mendalam. Versi yang terbaru dari aplikasi ini 
adalah Software SABDA versi 4.30. Aplikasi ini dapat Anda peroleh dengan mengunduh 
melalui link berikut: http://www.sabda.net/ (Rostika)  

==> http://www.sabda.net/ 
Tanggal akses: 4 Maret 2014  

  

http://www.sabda.net/
http://www.sabda.net/
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Multimedia: Video Khotbah Pdt. Dr. Stephen Tong 

Pdt. DR. Stephen Tong merupakan salah satu hamba Tuhan yang menjadi tokoh 
terkemuka Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII). Ia juga aktif dalam menyampaikan 
khotbah dan mengadakan seminar-seminar, baik di Indonesia maupun di luar negeri. 
Setiap khotbah dan seminar yang disampaikan oleh Pdt. Stephen Tong ini sangat 
dalam, namun mudah untuk dimengerti, bahkan untuk orang awam sekalipun. Anda 
juga bisa melihat khotbah dan seminar-seminar yang dibawakan oleh Pdt. DR. Stephen 
Tong yang diunggah oleh Michael Wiriadinata di YouTube. Ada sekitar empat puluh 
video yang telah diunggah, di antaranya: Seminar Ekonomi, Seminar Davinci Code, 
Empat Macam Iman, dll.. Silakan menyimak keseluruhan video ini dan kiranya bisa 
menjadi berkat bagi Anda. Tuhan memberkati. (Gunung)  

==> http://www.youtube.com/user/MaMiKiKeYu/videos 
Tanggal akses: 4 Maret 2014 Situs Hamba Tuhan  

  

http://www.youtube.com/user/MaMiKiKeYu/videos
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2014:  

Juni : Lingkungan Hidup  

Juli : Anak dan Remaja  

Agustus : Kepemimpinan  

September : Yayasan Kristen  

Oktober : Konseling  

November : Pujian  

Desember : Natal  

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik 
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, dan kami akan mengulasnya untuk 
diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.  
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Stop Press: Dapatkan Publikasi 40 Hari Doa, "Mengasihi 
Bangsa dalam Doa"! 

Sebagai orang percaya, kita tentu rindu melihat semakin banyak orang mengenal Injil 
dan beroleh jalan kepada Kristus dalam kehidupan mereka. Doa merupakan salah satu 
upaya yang dapat kita lakukan agar kuasa Tuhan bekerja demi tujuan tersebut. Untuk 
itu, kami mengajak Anda bersatu hati dalam doa bagi saudara-saudara kita, khususnya 
bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah puasa bulan Juni-Juli mendatang.  

Anda rindu untuk mengambil bagian berdoa bagi bangsa-bangsa? Silakan kirimkan e-
mail ke: ==> < subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org > dan kami akan mengirimkan 
pokok-pokok doa dalam versi e-mail untuk Anda.  

Silakan ajak teman-teman Anda juga untuk bergabung dengan kita. Anda cukup 
mengirimkan alamat e-mail mereka ke Redaksi e-Doa di: < doa(at)sabda.org >  

Mari kita berpuasa dan berdoa bersama-sama untuk Indonesia agar semakin banyak 
orang mendapat jamahan dari Tuhan, dan Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Mari kita 
menjadi pendoa-pendoa yang mengasihi bangsa- bangsa, khususnya bangsa 
Indonesia.  
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ICW 1229/6/2014: Lingkungan Hidup  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Lingkungan hidup merupakan sebutan yang mencakup segala makhluk hidup dan tak 
hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami 
tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Hari Lingkungan Hidup sedunia 
diperingati setiap bulan Juni, dan ICW pada edisi ini mengusung tema tentang 
Lingkungan Hidup. Sayangnya, kami kesulitan untuk mencari situs, khususnya situs 
kristiani, yang membahas mengenai Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, pada edisi ini, 
kami menyajikan beberapa ulasan situs yang menyajikan artikel-artikel yang membahas 
tentang lingkungan hidup. Selain itu, kami juga menyajikan ulasan Software WWF di 
kolom Aplikasi dan video khotbah "Dampak Ekologi" di kolom Multimedia. Kami 
berharap, ke depannya nanti akan semakin banyak situs Kristen yang khusus 
membahas Lingkungan Hidup. Selamat berselancar dan Tuhan memberkati.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Artikel-Artikel Lingkungan Hidup 

1. Etika Lingkungan Hidup dari Perspektif Teologi Kristen: 
http://www.sabda.org/reformed/etika_lingkungan_hidup_dari_perspektif_teologi_krist
en  

Halaman ini berisi artikel yang berjudul "Etika Lingkungan Hidup dari Perspektif 
Teologi Kristen". Saat ini, kita banyak mendengar tentang keadaan bumi ini yang 
semakin rusak. Sebenarnya, ini diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri dalam 
memanfaatkan dan mengelola sumber- sumber alam yang ada. Kita, sebagai 
manusia, sering kali lupa diri dan merasa seolah-olah kitalah tuan pemilik alam. 
Artikel ini membahas tentang dasar teologis etika lingkungan, di antaranya: 
kesatuan manusia dengan alam, kepemimpinan manusia atas alam, kegagalan 
manusia memelihara alam, dan hubungan baru manusia-alam. Di bahas juga 
tentang norma etika lingkungan, di antaranya: solidaritas dengan alam, pelayanan 
yang bertanggung jawab, dan pertobatan dan pengendalian diri. Jika Anda ingin 
tahu lebih banyak tentang etika lingkungan hidup dari perspektif teologi Kristen, 
silakan mengunjungi situs ini. Mari bersahabat dengan alam. Anda juga bisa 
membacanya di http://alkitab.sabda.org/resource.php?res=jpz&topic=834. (Lusia)  

2. Iman Kristen dan Tanggung Jawab Ekologi: 
http://blessedday4us.wordpress.com/2010/05/26/iman-kristen-dan-tanggung-jawab-
ekologi/  

Ini merupakan blog yang ditulis oleh Pdt. Jotje Hanri Karuh. Artikel yang berjudul 
"Iman Kristen dan Tanggung Jawab Ekologi" ini berbicara tentang perubahan iklim 
dan pemanasan global yang terjadi, dan penyebabnya. Berdasarkan penelitian, 
kegiatan manusialah yang paling banyak memicu pemanasan global tersebut. 
Bagaimana pandangan teologi mengenai ciptaan? Jika Anda ingin tahu mengenai 
hal ini, silakan mengunjungi halaman blog ini. (Lusia)  

3. Gereja dan Lingkungan Hidup: http://stanleyrambitan.blogspot.com/2009/03/gereja-
dan-lingkungan-hidup.html  

Artikel ini berisi penjelasan tentang tugas dan panggilan orang Kristen atau gereja 
dalam menyikapi keadaan alam atau lingkungan hidup berserta berbagai 
permasalahannya. Penulis mengutarakan bahwa dasar alkitabiah mengenai alam 
semesta adalah cerita penciptaan (Kejadian 1 dan 2). Sedangkan manusia, 
berdasarkan pandangan Alkitab, diciptakan segambar dengan Allah. Manusia 
membutuhkan ciptaan lain untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk 
pengembangan intelektualnya. Manusia juga memiliki tugas untuk menjaga 
kelangsungan hidup alam semesta. Namun, pada kenyataannya, kondisi alam tidak 
lagi terjaga dengan baik karena manusia, sebagai mitra Allah dalam mengelola dan 
memelihara alam, tidak konsisten melaksanakan tugasnya. Ada pula pandangan 
bahwa bencana alam yang terjadi merupakan murka Tuhan. Gereja, yang juga 
merupakan mitra Allah, perlu menyadari sepenuhnya atas tugasnya untuk menjaga 
lingkungan hidup. Gereja perlu menyadarkan umat, juga masyarakat, tentang 

http://www.sabda.org/reformed/etika_lingkungan_hidup_dari_perspektif_teologi_kristen
http://www.sabda.org/reformed/etika_lingkungan_hidup_dari_perspektif_teologi_kristen
http://alkitab.sabda.org/resource.php?res=jpz&topic=834
http://blessedday4us.wordpress.com/2010/05/26/iman-kristen-dan-tanggung-jawab-ekologi/
http://blessedday4us.wordpress.com/2010/05/26/iman-kristen-dan-tanggung-jawab-ekologi/
http://stanleyrambitan.blogspot.com/2009/03/gereja-dan-lingkungan-hidup.html
http://stanleyrambitan.blogspot.com/2009/03/gereja-dan-lingkungan-hidup.html
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pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, dimulai dari lingkungan 
sekitar mereka sendiri. (Rostika)  

4. Membangun Lingkungan Hidup: http://persekutuan-
gii.blogspot.com/2011/08/berperan-membangun-lingkungan-hidup-kej.html  

Artikel ini berisi ajakan kepada pembaca (khususnya anggota Hok Im Tong) untuk 
mau mengambil sikap peduli dan bertanggung jawab pada lingkungan. Dasar secara 
keseluruhan artikel ini diambil dari Kejadian 1:28 dan Kejadian 2:15 dan dipaparkan 
dalam 20 pokok bahasan. Penulis memberikan beberapa contoh peristiwa sehari-
hari yang disertai dengan ajakan, antara lain: manusia harus proaktif dalam 
melestarikan dan memelihara lingkungan; memiliki motivasi yang benar dalam 
menjaga lingkungan (bukan karena takut akan hukum); memulai kesadaran akan 
lingkungan hidup dari diri sendiri. (Rostika)  

5. Sikap Orang Kristen terhadap Lingkungan: 
http://davidroestandi.blogspot.com/2010/08/sikap-orang-kristen-terhadap-
lingkungan.html  

Halaman situs ini membahas tentang seperti apakah seharusnya sikap orang Kristen 
terhadap lingkungan. Penulis menjelaskan tentang awal terjadinya perusakan 
lingkungan, peran manusia sebagai penghancur alam, dan penyebab terjadinya 
eksploitasi alam secara besar-besaran. Karena masalah tersebut, akhirnya banyak 
negara mencoba mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dengan harapan 
dapat membantu mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh 
ketidakseimbangan ekosistem (pemanasan global). Lalu, apa hubungannya dengan 
teologi Kristen? Pada halaman situs ini dijelaskan tentang 2 pandangan teologi 
Kristen terhadap ekologi. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang 
mendukung ekologi, dan pandangan yang satunya tidak. Penulis menyimpulkan 
bahwa manusia harus peduli pada alam dan tidak bertindak sewenang-wenang. 
Karena Allah menciptakan segala sesuatunya baik (Kejadian 1:31), manusia harus 
menjadi mitra Allah dalam menjaga dan menguasai segala ciptaan-Nya. (Rostika)  

6. Mengapa Harus Kita yang Menjaga Lingkungan Hidup?: 
http://www.buletinpillar.org/artikel/mengapa-harus-kita-yang-menjaga-lingkungan-
hidup  

Mengapa harus kita yang menjaga lingkungan hidup? Apakah pertanyaan itu pernah 
terlintas dalam pikiran Anda? Artikel ini memberikan penjelasan tentang kerusakan 
alam yang sering kita lihat dan alami saat ini, disertai fakta-fakta dari tahun ke tahun 
tentang apa yang terjadi pada lingkungan hidup kita. Lalu, bagaimana posisi 
manusia terhadap alam semesta? Dalam artikel ini, Anda dapat menemukan semua 
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, termasuk ayat-ayat yang 
berhubungan dengan alam semesta. Silakan mengunjungi situs ini, dan cintailah 
lingkungan hidup di sekitar Anda. (Lusia)  

 

http://persekutuan-gii.blogspot.com/2011/08/berperan-membangun-lingkungan-hidup-kej.html
http://persekutuan-gii.blogspot.com/2011/08/berperan-membangun-lingkungan-hidup-kej.html
http://alkitab.mobi/?Kejadian+2%3A15
http://davidroestandi.blogspot.com/2010/08/sikap-orang-kristen-terhadap-lingkungan.html
http://davidroestandi.blogspot.com/2010/08/sikap-orang-kristen-terhadap-lingkungan.html
http://alkitab.mobi/?Kejadian+1%3A31
http://www.buletinpillar.org/artikel/mengapa-harus-kita-yang-menjaga-lingkungan-hidup
http://www.buletinpillar.org/artikel/mengapa-harus-kita-yang-menjaga-lingkungan-hidup
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7. Merawat Ciptaan Allah: http://gelorafirman.org/sekolah-sabat/merawat-ciptaan-allah/  

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara 
ciptaan yang lain. Sebagai ciptaan yang memiliki derajat paling tinggi, manusia 
diberi mandat untuk merawat lingkungan sekitarnya. Dalam artikel ini, dibahas 
tentang hubungan antara manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling 
tinggi dan cerdas, dan bumi ciptaan Allah beserta lingkungan dan komponen yang 
ada di dalamnya. Artikel ini sebenarnya merupakan bahan untuk pelajaran selama 
satu minggu, sehingga dibagi menjadi beberapa bagian sesuai harinya. Selain 
pendahuluan dan penutup, artikel ini terbagi menjadi beberapa judul pelajaran di 
antaranya: Mandat dari Sang Pencipta (Kekuasaan yang Diberikan kepada 
Penciptaan), Perlakuan terhadap Hewan (Memelihara Ciptaan Lainnya), Merayakan 
Penciptaan (Hari Sabat dan Lingkungan), Tanggung Jawab Pribadi (Penatalayanan 
terhadap Kesehatan Kita), dan Merawat Milik Tuhan (Prinsip-Prinsip 
Penatalayanan). Anda tertarik dan ingin belajar lebih dalam lagi? Silakan berkunjung 
ke situs ini. (Gunung)  

Tanggal akses: 4 April 2014  

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

  

http://gelorafirman.org/sekolah-sabat/merawat-ciptaan-allah/
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Aplikasi: Software WWF 

Sesuai dengan tema edisi ini, kami akan mengulas software yang berhubungan dengan 
lingkungan hidup. Kita pasti sudah banyak yang mengenal WWF. Dahulu, WWF 
merupakan singkatan dari "World Wildlife Fund" dan sekarang adalah singkatan dari 
"World Wide Fund for Nature". WWF sendiri merupakan sebuah organisasi internasional 
yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi 
lingkungan. Sejalan dengan tujuannya itu, WWF membuat software ramah lingkungan 
yang akan mengonversikan dokumen yang kita buat. File hasil konversi itu tidak akan 
bisa dicetak sehingga kita hanya akan bisa membacanya saja. Dengan demikian, WWF 
akan mendorong penggunanya untuk tidak mencetak hal yang tidak perlu, mendorong 
kesadaran baru akan penggunaan kertas, dan mendorong untuk menyelamatkan 
pohon. Jika Anda tertarik dengan software ini dan ingin membantu menjaga lingkungan 
sekitar Anda, silakan gunakan software ini. (Gunung)  

==> http://www.saveaswwf.com/en/home.html 
Tanggal akses: 4 April 2014  

  

http://www.saveaswwf.com/en/home.html
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Multimedia: Dampak Ekologi 

Video khotbah dengan judul "Dampak Ekologi" merupakan satu bagian dari rangkaian 
khotbah dengan tema Manusia dan Dosa. Dalam khotbah yang dibawakan oleh Pdt. 
Bigman Sirait ini, kita sebagai orang Kristen harus turut menjaga kelestarian lingkungan 
sesuai dengan firman Tuhan. Video khotbah "Dampak Ekologi" ini berdurasi 28 menit, 
dan saat video ini diulas, sudah ada 66 pengunjung yang melihat video ini. Anda juga 
bisa melihat video-video lainnya dari Pdt. Bigman Sirait seperti: Dampak Biologi, 
Dampak Ekonomi, dan Akibat Kejatuhan. Silakan berkunjung ke alamat ini untuk 
merenungkan khotbah ini dan menjadi pelaku firman bagi lingkungan sekitar kita. 
Selamat berselancar. (Gunung)  

==> http://www.youtube.com/watch?v=CkTkrB4vjwQ 
Tanggal akses: 27 Maret 2014 Artikel-Artikel Lingkungan Hidup  

  

http://www.youtube.com/watch?v=CkTkrB4vjwQ
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2014:  

Juli : Anak dan Remaja  

Agustus : Kepemimpinan  

September : Yayasan Kristen  

Oktober : Konseling  

November : Pujian  

Desember : Natal  

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik 
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, dan kami akan mengulasnya untuk 
diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.  
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Stop Press: Situs Online Teologi Reformed Injili (SOTERI) 

Apakah Anda ingin mengenal lebih jauh tentang gerakan Reformasi yang dipimpin oleh 
para teolog besar seperti Martin Luther, Yohanes Calvin, Zwingli, dan lain-lain?  

Situs Online Teologi Reformed Injili (SOTeRI) yang dipersembahkan oleh Yayasan 
Lembaga SABDA < http://ylsa.org > hadir untuk menyediakan berbagai artikel-artikel 
teologia yang memiliki corak pemahaman teologia Reformed yang Injili dengan 
keyakinan bahwa Alkitab adalah Firman Tuhan yang merupakan otoritas tunggal, 
tertinggi, dan mutlak bagi iman dan kehidupan orang Kristen.  

Gali, pahami, dan temukan informasi selengkapnya tentang sistem teologia Reformed 
dan kegiatan-kegiatannya hanya di SOTeRI < http://reformed.sabda.org/ >! Soli Deo 
gloria!  

 

  

http://ylsa.org/
http://reformed.sabda.org/


ICW 2014 
 

60 
 

ICW 1230/7/2014: Anak dan Remaja  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Tanggal 23 Juli nanti, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Anak Nasional. 
Peringatan Hari Anak Nasional bermula dari sebuah gagasan untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi anak-anak. Kita mengetahui bahwa kebutuhan anak-anak berbeda 
dengan kebutuhan orang dewasa. Untuk itu, pada edisi bulan Juli ini, kami mengusung 
tema Anak dan Remaja. Dalam edisi ini, kami menyajikan ulasan-ulasan situs yang 
khusus bagi anak- anak. Kami berharap melalui apa yang kami sajikan dalam edisi ini, 
Anda akan menjadi berkat bagi anak-anak dengan ikut serta membagikan bahan-bahan 
yang disediakan dalam situs-situs yang kami ulas ini. Selamat berselancar. Tuhan 
memberkati.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Situs Anak dan Remaja Kristen 

1. Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen (PEPAK): http://pepak.sabda.org/ 

PEPAK merupakan situs yang dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA < 
http://ylsa.org > yang bertujuan untuk menjadi pusat penyedia dan tempat berbagi 
bahan-bahan kepada para pelayan Kristen di bidang pelayanan anak (salah satunya 
adalah guru sekolah minggu). Di dalamnya, Anda dapat menemukan berbagai 
artikel yang membahas tentang dunia pelayanan anak pada umumnya dan 
pelayanan sekolah minggu pada khususnya. Ada banyak artikel dan juga bahan-
bahan mengajar yang pastinya sangat membantu dalam pelayanan sekolah minggu. 
Selain berperan dalam menyediakan bahan, situs ini juga mengajak setiap anggota 
untuk dapat berinteraksi dengan para pelayan lain melalui surat pembaca dan 
kesaksian GSM. Pada Surat pembaca, Anda dapat menemukan beberapa 
pertanyaan dan topik diskusi yang bertujuan agar para pengguna dapat terbantu jika 
ternyata memiliki permasalahan yang sama di tempat pelayanannya. Sedangkan 
pada "Kesaksian GSM", Anda akan menemukan berbagai macam kesaksian tentang 
pengalaman dari para pelayan anak. (Rostika)  

2. Remaja: http://remaja.sabda.org/ 

Situs Remaja menyediakan berbagai macam kelengkapan bahan pengajaran yang 
dibutuhkan oleh para pelayan Kristen yang berkecimpung di bidang pembinaan 
remaja. Situs ini terintegrasi dengan beberapa situs lain, seperti PEPAK dan 
TELAGA, yang memudahkan Anda untuk menemukan bahan- bahan yang Anda 
butuhkan. Mulai dari bahan untuk aktivitas di kelas, bahan bacaan, kiat-kiat untuk 
para pembina, dan juga berbagai tokoh Kristen. Semuanya terangkum dalam 
"Teacher's Resource". Selain itu, Anda juga dapat mengunduh bahan-bahan Alkitab, 
buku-buku yang berkaitan dengan masalah remaja, serta bahan konseling remaja 
dalam format audio. Referensi musik dan film juga tersedia di dalamnya yang dapat 
dipakai untuk menunjang pelayanan remaja. Pengunjung juga bisa berpartisipasi 
dalam situs ini melalui berbagi pengalaman (blog) maupun berdiskusi (forum). 
Selamat bertumbuh dalam Tuhan. (Rostika)  

3. Top Remaja: http://remaja.co/ 

Situs Remaja.co adalah situs yang akan membantu Anda dalam mencari bahan-
bahan yang berkaitan dengan remaja serta pelayanan remaja. Situs ini memuat 
berbagai referensi artikel dari situs luar, yang telah dikategorikan sesuai dengan 
topiknya. Mulai dari bahan-bahan pelayanan/KTB khusus remaja, review tentang 
situs-situs remaja Kristen, rekomendasi komunitas-komunitas remaja dari beberapa 
blog, forum, dan sosmed (Facebook dan Twitter), tip-tip yang berkaitan dengan 
kehidupan remaja, artikel konseling untuk pelayanan remaja, artikel-artikel menarik 
seperti humor, pengembangan hobi, serta resensi tentang berbagai media (film, 
musik, maupun buku) yang direkomendasikan bagi remaja. Situs ini diharapkan 
dapat membantu pertumbuhan iman remaja dalam perjalanan mereka bersama 

http://pepak.sabda.org/
http://ylsa.org/
http://remaja.sabda.org/
http://remaja.co/
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Tuhan, serta para pelayan remaja dalam mendapatkan bahan-bahan pelayanan 
remaja yang berkualitas. (Rostika)  

4. SABDASpace Teens: http://teens.sabdaspace.org/ 

Situs ini merupakan salah satu situs SABDA yang berupa blog dan dikhususkan 
untuk remaja. Melalui situs ini, Saudara dapat saling membagikan pengalaman 
ataupun menulis blog, dan Saudara juga dapat bertemu dengan remaja-remaja 
Kristen di seluruh Indonesia. Dalam situs ini, ada berbagai kategori yang dapat 
dipilih, di antaranya: gereja, mukjizat, pelayanan, bersaksi, cinta, design, fasion, 
games, humor, dan masih banyak lagi. Situs ini juga menyediakan link ke artikel- 
artikel yang berhubungan dengan anak dan remaja, dan link ke situs- situs remaja 
Kristen. Silakan berkunjung dan bergabung dalam komunitas blog 
sabdaspaceteens. (Lusia)  

5. Warung Sate Kamu: http://www.warungsatekamu.org/ 

Warung Sate Kamu adalah salah satu situs yang mewadahi kaum muda Indonesia 
untuk berinteraksi satu sama lain dan mendapatkan inspirasi dari firman Tuhan. 
Situs ini merupakan sebuah pelayanan kaum muda dari RBC Ministries, yang 
menyediakan komik Kristen yang dapat dibaca dan unduh. Banyak media bisa kita 
dapatkan melalui situs ini, yaitu: animasi, foto, games, musik, dan video. Bagi 
teman-teman yang gemar tulis-menulis, kita dapat mengirimkan hasil tulisan kita ke 
situs ini, dapat berupa artikel, cerpen, kesaksian, puisi, ulasan buku, atau ulasan 
film. Untuk saat teduh kita, kita bisa mendapatkan santapan rohani, yaitu renungan 
yang bisa kita baca setiap hari untuk pertumbuhan rohani kita. Melalui situs ini, kita 
juga diajak untuk saling berbagi kesaksian dan pergumulan dengan rekan-rekan 
muda lainnya. Kunjungilah situs ini, dan mari kita berinteraksi dengan sesama kaum 
muda Kristen. (Lusia)  

6. FOS Community: http://fos-community.com/ 

Footprints On the Sand Community atau disingkat dengan FOS Community adalah 
situs yang didirikan di Jakarta, yang bertujuan melakukan pelayanan kepada remaja-
remaja di Indonesia tanpa ada di bawah denominasi tertentu. Melalui situs ini, lima 
orang pribadi pendirinya berfokus untuk dapat membangun karakter anak-anak 
muda yang dilayani agar dapat memberi pengaruh positif kepada lingkungannya, 
sekaligus membawa yang terhilang kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang 
sejati. Misi penginjilan yang mereka sebut sebagai Friendship Evangelism 
(Penginjilan Persahatan) bertujuan untuk menjangkau anak- anak muda yang belum 
terjangkau oleh gereja-gereja dan pelayanan penginjilan lainnnya. Situs ini 
menyajikan bahan-bahan yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, 
yang dapat menambah wawasan dan wacana bagi anak-anak muda dalam 
membangun karakter dan kehidupan rohani mereka. FOS community juga memiliki 
Facebook yang dapat menjadi ajang berjejaring di media sosial bagi Anda yang 
menyukainya. (N. Risanti)  

http://teens.sabdaspace.org/
http://www.warungsatekamu.org/
http://fos-community.com/
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7. [Inggris] Christian Teens: http://christianteens.about.com/ 

Apakah Anda remaja, orang tua, atau pembina remaja kristiani? Apakah Anda 
membutuhkan berbagai bahan kekristenan untuk memperlengkapi Anda dalam hal 
dunia remaja? Jika ya, Anda dapat mengunjungi situs Christian Teens untuk 
menemukan berbagai bahan dan nasihat bermutu mengenai dunia remaja dan 
berbagai permasalahannya. Orang tua akan mendapatkan masukan dan nasihat 
mengenai pengasuhan remaja, pembina remaja dapat menemukan bahan-bahan 
yang akan membantu mereka dalam memahami dunia remaja, dan remaja sendiri 
akan memiliki berbagai informasi tentang bagaimana hidup dengan iman Kristen di 
tengah-tengah lingkungannya. Jika berminat mendapat tulisan-tulisan kekristenan 
seputar remaja secara teratur, Anda dapat berlangganan newsletter dari Christian 
Teens, atau bergabung dalam komunitas Facebook dan Twitter mereka. O ya, situs 
ini adalah situs berbahasa Inggris sehingga dengan mengunjunginya, Anda 
sekaligus dapat melatih kemampuan berbahasa Inggris Anda. Selamat berselancar. 
(N. Risanti)  

Tanggal akses: 22 April 2014  

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

  

http://christianteens.about.com/
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Aplikasi: WhatsApp Messenger 

WhatsApp merupakan aplikasi yang mampu mengirimkan pesan di smartphone. 
Dengan demikian, WhatsApp memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan 
maupun berkomunikasi dengan pengguna lain. WhatsApp menggunakan paket data 
internet sehingga penggunanya tidak terbeban dengan biaya SMS. WhatsApp 
Messenger merupakan alat komunikasi yang dipakai oleh banyak orang, terutama bagi 
anak-anak muda. Pengguna aplikasi ini bisa dengan mudah mengganti foto profil 
maupun backgroundnya. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur- fitur yang 
memudahkan penggunanya untuk mengirimkan pesan, baik berupa tulisan, gambar, 
maupun suara. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk membuat grup sesuai 
dengan keinginan Anda sendiri sehingga Anda dapat membagikan cinta kasih Tuhan 
kepada teman satu grup Anda. Anda juga bisa mendoakan teman-teman Anda, bahkan 
berdiskusi mengenai firman Tuhan melalui grup yang telah Anda bentuk. Jika Anda 
belum memiliki aplikasi WhatsApp ini, silakan berkunjung ke alamat di bawah ini dan 
mengunduhnya. Biarlah melalui aplikasi ini, Anda dapat menjadi berkat bagi saudara 
dan teman Anda. (Gunung)  

==> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp 
Tanggal akses: 5 Mei 2014  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
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Multimedia: Pembinaan Iman Anak dan Remaja Misioner 

Pembinaan Iman Anak dan Remaja Misioner merupakan sebuah presentasi yang 
diunggah oleh Lucky Singal pada tanggal 11 Oktober 2011 dan telah dilihat lebih dari 
6.900 orang. Presentasi ini ditujukan kepada mereka yang terbeban untuk melayani 
anak-anak dan remaja, baik di gereja, sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya. 
Tujuan dari pembinaan terhadap anak dan remaja ini adalah agar mereka dapat 
mengimani Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan mengambil bagian dalam 
penginjilan serta memiliki sifat solider terhadap orang lain. Slide ini juga menjelaskan 
tentang empat aspek pembinaan untuk anak-anak dan remaja. Empat aspek tersebut 
adalah Pengetahuan, Semangat, Pelayanan/Komitmen Misioner, Persekutuan Misioner. 
Melalui empat aspek pembinaan ini, para pembina remaja diharapkan memiliki 
kemauan dan semangat serta aplikasi praktis untuk membimbing anak dan remaja. 
Apabila Anda tertarik dan ingin tahu lebih jauh lagi, silakan berkunjung ke alamat di 
bawah ini. Selamat berselancar dan Tuhan memberkati. (Gunung)  

==> http://www.slideshare.net/luckioojozz/pembinaan-iman-anak-remaja-misioner  
Situs Anak dan Remaja Kristen  

  

http://www.slideshare.net/luckioojozz/pembinaan-iman-anak-remaja-misioner
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2014:  

Agustus  : Kepemimpinan  

September : Yayasan Kristen  

Oktober  : Konseling  

November  : Pujian  

Desember  : Natal  

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

Apakah Anda ingin mendapatkan beragam informasi tentang dunia misi? Kami ajak 
Anda untuk berlangganan Milis Publikasi e-JEMMi! Publikasi yang diterbitkan Yayasan 
Lembaga SABDA ini menyajikan informasi berupa berita-berita atau kesaksian seputar 
pelayanan misi dan penggerakan misi di seluruh dunia. Anda juga bisa berpartisipasi 
dengan mengirimkan informasi seputar misi. Jadi tunggu apa lagi? Segeralah 
bergabung sekarang juga!  

Untuk berlangganan, kirim email ke: < subscribe-i-kan- misi(at)hub.xc.org >  

Untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap, kunjungi situs Misi di: < 
http://misi.sabda.org >  

 

  

http://misi.sabda.org/
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ICW 1231/8/2014: Kepemimpinan  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Bulan Agustus ini, kita memperingati hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-69. 
Kita tahu bahwa bangsa Indonesia merdeka karena anugerah Tuhan dan jasa para 
pemimpin bangsa. Sehubungan dengan hal itu, ICW bulan ini mengusung tema 
"Kepemimpinan". Anda bisa menyimak ulasan situs kepemimpinan, aplikasi yang dibuat 
oleh anak bangsa, dan artikel Kepemimpinan Kristen dalam bentuk slide presentasi. 
Kami berharap, melalui apa yang telah kami sajikan ini, Anda dapat menjelajah lebih 
jauh lagi dan membagikannya kepada orang lain. Selamat berselancar dan Tuhan 
memberkati.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Situs-Situs Kepemimpinan 

1. Indolead: http://lead.sabda.org 

Situs Indolead merupakan salah satu situs YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) yang 
bertemakan kepemimpinan dan bertujuan menyediakan berbagai bahan 
kepemimpinan Kristen. Artikel atau tulisan yang ada di dalam situs ini dibagi ke 
dalam berbagai kategori, di antaranya Basic Life Skill, Self Leadership, Spiritual 
Leadership, Leadership in Organization, Leadership in Team, dan masih banyak 
lagi. Jenis bahan di dalam situs ini ada berbagai macam, di antaranya artikel, tips, 
inspirasi, buku, dan lain-lain. Semua jenis bahan tersebut dapat Anda unduh melalui 
menu download. Mari kunjungi situs ini untuk mengetahui lebih banyak hal tentang 
kepemimpinan. (Lusia)  

2. In-Christ.net: http://www.in-christ.net/links/topic/kepemimpinan 

Situs Indonesia Christian Network merupakan salah satu situs YLSA (Yayasan 
Lembaga SABDA) yang berisi daftar link ke situs-situs yang bertemakan 
kepemimpinan. Halaman ini tidak hanya menampilkan judul dan alamat situsnya 
saja, tetapi juga menyertakan deskripsi singkat dari situs tersebut. Apabila Anda 
ingin berkunjung ke situs tersebut, pada bagian bawah artikel terdapat tautan ke 
situs sebenarnya. Ulasan situs yang ada dalam halaman ini, antara lain situs Dr. 
Yakob Tomatala, Excellent Leader, Perfects, dan lain-lain. (Lusia)  

3. SABDA Space: http://www.sabdaspace.org/kategori/kepemimpinan 

Situs SABDA Space adalah salah satu situs YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) 
yang berupa blog. Melalui situs ini, setiap orang dapat bergabung menjadi anggota 
dan dapat memosting tulisannya. Tulisan-tulisan yang diposting ada banyak 
kategori, salah satunya adalah kepemimpinan. Melalui tulisan-tulisan yang diposting 
dalam kategori ini, Anda bisa mendapatkan tulisan yang bertema kepemimpinan 
yang dapat menambah wawasan Anda. Silakan berkunjung ke blog sabdaspace.org, 
apabila tertarik, Anda juga dapat mendaftar dan bergabung sebagai blogger SABDA 
Space. (Lusia)  

4. [Inggris] Train Chruch Leaders: http://trainchurchleaders.com/ 

Train Church Leaders adalah sebuah divisi dari Ministry Tools Resource Center, 
yang dapat membantu Anda untuk mengevaluasi kepemimpinan di dalam gereja 
Anda dan menentukan apa yang harus Anda lakukan untuk membuat terobosan 
berlandaskan kasih Kristus. Situs ini mendorong Anda, para pemimpin kristiani, 
untuk meningkatkan dasar-dasar kepemimpinan, kualitas kepemimpinan, dan 
keterampilan memimpin dalam melayani Tuhan dan jemaat-Nya sehingga dapat 
membuat berbagai terobosan yang berarti bagi jemaat. Situs berbahasa Inggris ini 
memiliki beberapa menu yang menyediakan bahan-bahan untuk menunjang tujuan 
seperti tersebut di atas. Selain itu, juga terdapat menu Practicum yang menyediakan 
bahan-bahan praktik bersifat alkitabiah, yang dibutuhkan oleh para pemimpin untuk 

http://lead.sabda.org/
http://www.in-christ.net/links/topic/kepemimpinan
http://www.sabdaspace.org/kategori/kepemimpinan
http://trainchurchleaders.com/
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diaplikasikan dalam kepemimpinannya. Anda dapat menjadi pelanggan dengan cara 
mendaftar (subscribe) untuk mendapatkan bahan-bahan Practicum terbaru. Nah, 
tunggu apa lagi? Coba jelajahi situs Train Chruch Leaders untuk mendapatkan 
bahan-bahan bermutu dalam membuat terobosan yang berarti bagi kepemimpinan 
Anda. (N. Risanti)  

5. [Inggris] Leadership Journal: http://www.christianitytoday.com/le 

Leadership Journal adalah situs yang menawarkan pandangan kristiani yang cerdas 
dan jujur, serta ide-ide segar dan solusi yang dapat dipercaya bagi para pendeta dan 
pemimpin gereja. Situs ini memiliki misi untuk melayani gereja Kristus dengan 
menyediakan informasi bagi para pemimpin gereja, serta mendorong dan 
menghubungkan mereka dengan komunitas pemimpin global. Dengan menyediakan 
bahan-bahan tulisan yang bersifat alkitabiah dan praktis, situs ini dapat menjadi 
salah satu pilihan bagi Anda yang berkecimpung dalam bidang kepemimpinan. Apa 
yang menarik dari situs ini? Terdapat 3 menu utama dalam situs Leadership Journal, 
yaitu Soul, Skills, dan Culture. Soul adalah menu yang menyediakan bahan bagi 
kebutuhan jiwa dan spiritual, yang akan memperkuat panggilan para pemimpin 
Kristen. Skills adalah menu yang menyediakan bahan-bahan yang akan menolong 
para pemimpin Kristen untuk mempertajam keterampilan dan meningkatkan 
kemampuan mereka dalam pelayanannya. Culture adalah menu yang menyediakan 
bahan-bahan yang dapat menunjang penyebaran Injil dalam konteks budaya. 
Tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang situs ini? Kunjungi saja di 
http://www.christianitytoday.com/le/, dan Anda juga dapat bergabung dengan 
Facebook dan Twitter yang mereka miliki. (N. Risanti)  

6. [Inggris] Christian Leadership 

Christian Leadership adalah situs yang menyediakan bahan-bahan kekristenan 
dengan motto "Growing Christ-Centered Leaders" atau "Menumbuhkan Pemimpin-
Pemimpin yang Berpusat pada Kristus". Situs ini menjadi bagian dari pelayanan 
Claybury International yang bertujuan agar para pemimpin Kristen beserta orang-
orang yang mereka pimpin dapat berkembang, serta mencapai kepenuhan potensi 
mereka dalam melayani Tuhan. Dalam situs Christian Leadership, Anda dapat 
menemukan berbagai bahan dalam bentuk artikel dan tip yang akan menunjang dan 
memperlengkapi kepemimpinan Anda. Situs ini juga menyediakan pelatihan online 
serta rangkaian kursus singkat secara gratis bagi mereka yang membutuhkannya. 
Jika tertarik untuk membagikan bahan yang mereka miliki, Anda dapat 
melakukannya melalui Facebook, Twitter pinterest, Tumblr, atau menjadi followers 
dan penggemar situs ini. (N. Risanti)  

Tanggal akses: 21 Mei 2014  

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

http://www.christianitytoday.com/le
http://www.christianitytoday.com/le/
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Aplikasi: Picmix 

PicMix merupakan salah satu aplikasi menarik yang dibuat oleh anak bangsa dan dirilis 
pada kuartal ke-2 tahun 2012. Aplikasi ini sangat populer karena dalam waktu 20 hari 
sejak diluncurkan, pengguna aplikasi ini sudah mencapai lebih dari 200.000 dan sampai 
hari ini, sudah lebih dari 1.000.000 pengguna. Aplikasi PicMix ini memudahkan 
penggunanya untuk mengedit foto, menggabungkan foto-foto, berbagi dengan teman, 
maupun mencari teman melalui komunitas pengguna PicMix. Aplikasi ini memiliki 
keunggulan-keunggulan melalui banyaknya fitur yang tidak dipunyai oleh aplikasi 
sejenisnya. Pengembang dari aplikasi ini pun terus menambah fitur-fitur baru untuk 
memudahkan dan memanjakan penggunanya. Untuk menggunakan aplikasi ini, Anda 
harus mengunduhnya terlebih dulu. Bagi pengguna Blackberry, Anda bisa 
mengunduhnya melalui Blackberry Aplication World sedangkan pengguna Android 
maupun iPhone, Anda bisa mengunduhnya melalui Play Store maupun App Store. Anda 
penasaran? Silakan mengunduh dan menikmatinya. (Gunung)  

==> http://appworld.blackberry.com/webstore/search/picmix/?lang=id&countrycode=ID 
(BlackBerry) 
==> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picmix.mobile (Android) 
==> https://itunes.apple.com/us/app/picmix/id324018161?mt=8 (iPhone)  

Tanggal akses: 4 Juni 2014  

  

http://appworld.blackberry.com/webstore/search/picmix/?lang=id&countrycode=ID
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picmix.mobile
https://itunes.apple.com/us/app/picmix/id324018161?mt=8
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Multimedia: Kepemimpinan Kristen 

Artikel ini menjabarkan kaitan antara kepemimpinan Kristen dengan kepemimpinan 
yang terdapat pada bangsa Indonesia. Penulis menjabarkan tentang pentingnya arti 
pelayanan sebagai hakikat kepemimpinan Kristen. Landasan yang dipakai adalah 
Markus 10:45. Pelayanan yang dimaksudkan tidak hanya terbatas di gereja saja, 
melainkan termasuk lingkungan masyarakat dan keluarga. Subjek dari kepemimpinan 
Kristen adalah seseorang yang dilayani (bawahan). Dengan kata lain, pemimpin harus 
dapat mengerti tentang posisi dari bawahannya. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas 
kepemimpinan yang menghargai subjeknya, yaitu menempatkan bawahannya sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihargai. Penghargaan atasan terhadap bawahan 
memberikan dampak yang positif pada stabilitas, peningkatan loyalitas, mutu, dan hasil 
kerja. Seorang pemimpin harus dapat bersikap objektif, yaitu tidak membedakan 
bawahan dalam keadaan apa pun juga. Yesus memberikan teladan dalam 
kepemimpinan-Nya dengan berlandas kepada kasih. Hal tersebut memampukan setiap 
orang yang dipimpin, dapat bekerja secara optimal. (Rostika)  

==> http://www.slideshare.net/betsychristiepurba/kepemimpinan-kristen-ltm3  
Tanggal akses: 1 Juni 2014 Situs-Situs Kepemimpinan  

  

http://alkitab.mobi/?Markus+10%3A45
http://www.slideshare.net/betsychristiepurba/kepemimpinan-kristen-ltm3
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2014:  

September : Yayasan Kristen  

Oktober : Konseling  

November : Pujian  

Desember : Natal  

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

Situs Wanita Kristen Indonesia merupakan situs berbahasa Indonesia, yang 
menyediakan bahan-bahan seputar wanita, seperti Artikel, Tips, Renungan, Kesaksian, 
dan Tokoh yang semuanya sangat berguna untuk para wanita Kristen. Selain 
mendapatkan bahan-bahan berbobot dan Alkitabiah, Anda juga diajak untuk saling 
berbagi, yakni dengan mengirimkan tulisan dan komentar, sehingga Anda pun dapat 
menjadi berkat bagi wanita lain.  

Guna menambah kreativitas Anda, silakan nikmati fasilitas sajian ayat hari ini, kata 
bijak, pencarian ayat, dan RSS, yang akan sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, jangan 
tunda lagi! Kunjungilah dan berpartisipasilah di situs Wanita Kristen -- tempat yang tepat 
untuk para wanita Kristen saling menajamkan pikiran dan memperkuat iman.  

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

 

  

http://wanita.sabda.org/
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ICW 1232/9/2014: Yayasan Kristen  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Yayasan Kristen merupakan sebuah badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan 
tertentu dengan meletakkan Kristus sebagai dasarnya. Ada banyak sekali yayasan 
Kristen yang berdiri di Indonesia dengan bidang pelayanan masing-masing. Dalam edisi 
ICW kali ini, Anda bisa menyimak beberapa pelayanan dan peran serta yayasan-
yayasan Kristen bagi masyarakat di Indonesia. Anda bisa menggali lebih banyak lagi 
informasi dari yayasan Kristen tersebut dengan mengunjungi alamat- alamat situsnya. 
Kami juga menyediakan ulasan aplikasi berbasis Android yang berguna bagi Anda 
untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Selain itu, kami juga memberikan ulasan 
singkat tentang presentasi peran dan strategi pelayanan gereja dalam dunia 
pendidikan. Selamat menyimak sajian dari kami. Tuhan memberkati.  

Selamat berselancar.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Situs Yayasan Kristen 

1. Yayasan Lembaga SABDA: http://ylsa.org/ 

Yayasan Lembaga SABDA atau YLSA merupakan salah satu yayasan Kristen 
nonprofit dan interdenominasi, yang menyediakan bahan-bahan kekristenan dengan 
memanfaatkan media komputer dan internet. Melalui situs YLSA.org, Yayasan 
Lembaga SABDA membagikan visi pelayanannya agar semakin banyak orang 
memahami bahwa teknologi informasi harus dikembalikan bagi kemuliaan nama 
Tuhan (IT 4 GOD). Fokus pelayanan SABDA adalah "Biblical Computing", "Digital 
Learning", "Digital Publishing", dan "Christian Community". Situs YLSA telah 
dikemas dengan sedemikian rupa sehingga pengguna yang menunjungi situs ini 
akan mudah dan langsung mengenal seperti apa yayasan lembaga SABDA ini. 
Banyaknya informasi yang terdapat pada halaman situs ini mampu meyakinkan 
setiap pengguna yang datang untuk bergabung dalam pelayanan yayasan ini. 
Kegiatan-kegiatan yayasan ini pun selalu "up to date" sehingga pengguna yang 
masuk bisa memperoleh informasi tentang kegiatan yang dilakukan YLSA. Untuk 
tahu lebih banyak tentang yayasan lembaga SABDA, silakan meluncur ke situsnya. 
(Bayu)  

2. Situs Yayasan: http://yayasan.co/ 

Situs Yayasan.co merupakan situs yang berisi kumpulan informasi tentang yayasan 
Kristen. Situs ini menyajikan informasi dari yayasan- yayasan Kristen yang bergerak 
dalam satu bidang tertentu, khususnya bergerak dalam bidang media, pendidikan, 
kesehatan, dan masih banyak lagi. Selain menyajikan informasi mengenai yayasan, 
situs ini juga meberikan informasi tentang rumah sakit Kristen, komunitas dari 
yayasan Kristen, dan artikel-artikel kesehatan. Jika Anda mengunjungi situs ini, 
Anda akan menemukan banyak yayasan Kristen yang dapat Anda gunakan sebagai 
referensi saat Anda ingin mencari atau bahkan mengunjungi yayasan tertentu. Jadi, 
jangan ragu lagi segera kunjungi situs ini. (Bayu)  

3. Yayasan Gloria: http://glorianet.org/ 
Glorianet adalah salah satu situs dari Yayasan Gloria. Situs Glorianet berisi bahan-
bahan renungan harian dan juga kesaksian. Bagi Anda yang menyukai Renungan 
Harian, situs ini layak untuk Anda kunjungi. Bahan- bahan yang disajikan dalam 
situs ini dibagi ke dalam beberapa kategori sehingga pengunjung bisa lebih mudah 
menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan. Situs Glorianet juga menampilkan 
informasi buku-buku baru terbitan Yayasan Gloria untuk menambah referensi daftar 
buku Anda. Silakan berkunjung ke situs ini dan dapatkan informasi yang Anda 
butuhkan. Selamat berselancar. (Bayu)  

4. Scripture Union Indonesia: http://su-indonesia.org/ 

Situs Scripture Union Indonesia ini memiliki empat kategori halaman, yaitu Children 
page (halaman untuk anak), Youth page (halaman untuk remaja), Adult page 
(halaman untuk dewasa), dan Big Bible Challenge. Di tiap-tiap halaman tersebut, 

http://ylsa.org/
http://yayasan.co/
http://glorianet.org/
http://su-indonesia.org/
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kita dapat menemukan renungan, BGA (Baca Gali Alkitab), dan kegiatan-kegiatan 
yang sesuai. Apabila ingin terlibat dalam pelayanan SUI, kita dapat menjadi partner 
dalam berita pelayanan, pendanaan, partner dana, partner doa, dan partner daya. 
Silakan mengunjungi situs ini untuk lebih mengenal pelayanan SUI. (Lusia)  

5. PESAT (Pelayanan Desa Terpadu): http://pesat.org/ 

Pelayanan Desa Terpadu atau lebih dikenal dengan PESAT adalah lembaga 
pelayanan Kristen Interdenominasi yang berdiri sejak 1987 sebagai respons 
terhadap panggilan untuk membangun desa-desa di Indonesia melalui layanan 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan rohani. Program layanan yang dilakukan, yaitu 
Pendidikan, Future Center, Pondok Bina Siswa, Pelatihan-pelatihan, Seminar 
Keluarga, dan Pengembangan Masyarakat. Kita juga dapat ambil bagian dari 
pelayanan mereka dengan memberikan donasi. Silakan kunjungi situs 
http://pesat.org ini untuk lebih mengenal pelayanan mereka. (Lusia)  

6. STEMI (Stephen Tong Evangelistic Ministries International): http://www.stemi.ws/ 

Situs ini merupakan situs milik yayasan STEMI, yaitu Yayasan yang berfokus pada 
penginjilan dan mandat budaya yang didirikan oleh Pdt. Dr. Stephen Tong, yang 
telah berkhotbah, mengabarkan Injil, dan memimpin Kebaktian Kebangunan Rohani, 
baik di dalam maupun di luar negeri. Situs ini memuat informasi tentang siaran 
khotbah Pdt. Dr. Stephen Tong di beberapa stasiun televisi dan radio di berbagai 
daerah di Indonesia. Anda juga dapat langsung melihat video khotbah Pdt. Dr. 
Stephen Tong. Di situs ini terdapat juga menu Informasi KPIN, yang mengarah ke 
situs KPIN (Kebaktian Pembaruan Iman Nasional). Situs ini juga menyediakan 
halaman Hubungi Kami, melalui halaman ini Anda dapat bertanya mengenai 
khotbah, KKR, atau acara lain, dan Anda juga dapat memberikan saran dan 
masukan bagi STEMI. Silakan mengunjungi situs ini untuk lebih mengenal 
pelayanan STEMI. (Lusia)  

7. Yayasan Bhakti Luhur: http://www.bhaktiluhur.org/ 

Yayasan Bhakti Luhur merupakan sebuah yayasan yang berdiri di Madiun pada 
tanggal 5 Juli 1959, yang bertujuan melayani para penyandang cacat yang tidak 
mampu, terlantar, dan terpinggirkan. Yayasan ini mengirimkan pengurus dan 
perawat untuk melayani di tempat-tempat yang telah ditentukan, baik di desa 
maupun di daerah-daerah kumuh, dan hidup bersama mereka serta membentuk 
sebuah rehabilitasi. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk membantu dan 
memberdayakan kaum penyandang cacat dan miskin yang tidak terjangkau. Dalam 
situs yang dibuat oleh Yayasan Bhakti Luhur ini, Anda akan mendapat berita terbaru 
dari pelayanan yang telah dilakukan. Anda juga dapat ikut berpartisipasi dengan 
memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang dapat Anda berikan (baik 
dalam bentuk donasi maupun yang lain), yang daftarnya dapat Anda lihat pada 
halaman partisipasi. Jenis-jenis bantuan tersebut telah dikategorikan sesuai dengan 
cacat fisik yang diderita. Jika Anda tertarik lebih dalam/terlibat dalam pelayanan 

http://pesat.org/
http://pesat.org/
http://www.stemi.ws/
http://www.bhaktiluhur.org/
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yang dilakukan, Anda dapat menghubungi melalui halaman kontak pada situs 
tersebut. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. (Rostika)  

8. Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia: http://www.yasindo.org/ 

Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia (YASINDO) merupakan Yayasan sosial 
kristiani interdenominasi yang mengkhususkan bidang pelayanannya pada 
narapidana dan mantan narapidana. Visi dari yayasan ini adalah untuk 
mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, 
Yasindo melakukan beberapa hal di antaranya menampung dan mengaryakan 
mantan narapidana untuk dibina, dibentuk, dan dibekali melalui pelatihan dan 
pendidikan. Selain menyajikan informasi yang dilakukan oleh Yasindo, situs ini juga 
menyajikan buletin berisi berita tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga 
renungan. Apabila Anda ingin melihat lebih jauh lagi tentang pelayanan yang 
dilakukan oleh Yasindo ini, silakan berkunjung ke alamat situs Yasindo. Selamat 
berselancar. (Rostika)  

Tanggal akses: 2 Juli 2014  

  

http://www.yasindo.org/
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Aplikasi: Artikel dan Renungan Kristen 

Aplikasi Artikel dan Renungan Kristen merupakan sebuah aplikasi yang berisi artikel-
artikel Kristen, yang diterbitkan oleh Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII). Aplikasi ini 
dioptimalkan untuk pembacaan pada ponsel maupun tablet sehingga akan 
menyegarkan rohani para pembacanya. Bahan-bahan yang ada dalam aplikasi Buletin 
Pillar ini, yaitu artikel, renungan, transkrip khotbah, maupun resensi buku-buku Kristen. 
Untuk mempermudah penggunanya, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang bisa 
dimanfaatkan oleh penggunanya. Fitur-fitur yang disematkan dalam aplikasi ini, di 
antaranya mengubah ukuran huruf dan jarak baris, artikel ditampilkan per halaman, 
fungsi pencarian, ayat alkitab, posisi terakhir baca disimpan agar pembacaan dapat 
dilanjutkan kembali. Apabila Anda suka membaca dan merenungkan firman Tuhan 
maupun suka membaca bahan-bahan kekristenan, aplikasi ini sangat sesuai dengan 
kebutuhan Anda. Anda bisa mengunduhnya dengan mengunjungi alamat yang ada di 
bawah ini. Tuhan memberkati. (Gunung)  

==> https://play.google.com/store/apps/details?id=org.buletinpillar.app 
Tanggal akses: 1 Juli 2014  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.buletinpillar.app
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Multimedia: Peran dan Strategi Pelayanan Gereja dalam 
Dunia Pendidikan 

Slide yang terdiri dari 28 halaman ini berisi tentang peran gereja dalam dunia 
pendidikan. Menurut Takim Andriono, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini di bawah 
negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dalam grafik yang ditampilkan 
dalam slide ini, kita bisa mengetahui rangking Indonesia dalam dunia pendidikan. Lalu, 
mengapa gereja peduli pada pendidikan? Amanat Agung yang diambil dari Matius 
28:19-20 menjadi dasar untuk presentasi ini. Selain itu, juga dijelaskan peran orang tua 
dalam mendidik dan membekali anak-anak untuk kebutuhan perkembangan mereka 
berdasarkan prinsip kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Slide ini juga 
menampilkan bagaimana kita harus belajar dari gereja-gereja di Hongkong dan 
Singapura yang mendukung pendidikan. (Gunung)  

==> http://www.slideshare.net/purnawan1/peran-strategi-pelayanan-gereja-dalam-
dunia-pendidikan-gki-klaten-Juli-08 
 

  

http://www.slideshare.net/purnawan1/peran-strategi-pelayanan-gereja-dalam-dunia-pendidikan-gki-klaten-Juli-08
http://www.slideshare.net/purnawan1/peran-strategi-pelayanan-gereja-dalam-dunia-pendidikan-gki-klaten-Juli-08
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2014:  

Oktober : Konseling  

November : Pujian  

Desember : Natal  

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik 
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, dan kami akan mengulasnya untuk 
diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.  
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Stop Press: Situs Sejarah Alkitab Indonesia 

Tahukah Anda bahwa hingga saat ini sudah ada paling sedikit 22 Alkitab yang pernah 
diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Melayu- Indonesia? Tahukah pihak-pihak 
yang telah menerjemahkan Alkitab yang selama ini kita miliki? Bagaimana kisah-kisah 
di balik penerjemahan Alkitab?  

Situs Sejarah Alkitab Indonesia < http://sejarah.sabda.org/ > hadir untuk memberikan 
Anda informasi paling lengkap tentang seluk-beluk penerjemahan Akitab di Indonesia, 
mulai dari sejarah, bagan data, dan berbagai artikel menarik yang perlu untuk diketahui.  

Segeralah berkunjung ke situs Sejarah Alkitab Indonesia < http://sejarah.sabda.org/ > 
dan perkaya pengetahuan dan wawasan Anda tentang Alkitab Anda selama ini!  

 

  

http://sejarah.sabda.org/
http://sejarah.sabda.org/
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ICW 1233/Oktober/2014: Konseling  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Konseling merupakan proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada individu 
yang mengalami masalah atau pergumulan hidup, yang bermuara pada teratasinya 
masalah yang dihadapi individu tersebut. Saat ini, pelayanan konseling tidak terbatas 
hanya dengan tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan secara daring (online). Konseli 
dan konselor bisa melakukan tanya jawab melalui situs-situs konseling yang ada di 
internet. Dalam edisi ini, kami mengambil tema konseling. Anda dapat menyimak sajian 
kami melalui ulasan situs, ulasan aplikasi, dan ulasan multimedia. Kami berharap apa 
yang kami sajikan ini bisa menjadi berkat bagi Anda dan orang di sekitar Anda. Selamat 
berselancar. Tuhan memberkati.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Situs-Situs Konseling 

1. Christian Counseling Center Indonesia: http://c3i.sabda.org/ 

Situs C3I adalah situs yang menyediakan bahan-bahan seputar dunia konseling 
dalam bentuk buku online, renungan, artikel, bimbingan alkitabiah, tip, tanya jawab, 
parakaleo, kesaksian, dan bahan-bahan dari TELAGA. Selain itu, Anda juga dapat 
membaca topik-topik yang sudah dikategorikan dengan rinci di menu Fokus C3I dan 
arsip e-Konsel (publikasi elektronik konseling). Situs ini dibuat dengan tujuan untuk 
memperlengkapi dan membekali para konselor, hamba-hamba Tuhan, maupun 
orang-orang Kristen awam yang terbeban dalam pelayanan konseling. Bahan-bahan 
yang disajikan dalam situs ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti 
artikel, tip, bimbingan Alkitab, kesaksian, buku, buku online, dan masih banyak lagi. 
Bahan-bahan tersebut berkualitas dan berdasarkan kebenaran Alkitab. Apabila 
Anda ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 
masalah yang sedang Anda hadapi, Anda juga dapat mengirimkan surat konseling 
ke situs ini. Konselor C3I akan menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda tergerak 
untuk menolong sesama dengan nasihat yang membangun iman Kristen mereka, 
kunjungilah situs ini dan manfaatkanlah bahan- bahan yang tersaji di dalamnya 
dengan tetap mencantumkan sumbernya. Mari kita menjadi penolong bagi sesama 
dengan menjadi konselor yang bertanggung jawab. (Setya)  

2. Publikasi e-Konsel: http://sabda.org/publikasi/e-Konsel/arsip 

Halaman publikasi e-Konsel menyajikan edisi-edisi e-Konsel yang telah diterbitkan 
melalui email sejak tahun 2001. Publikasi e-Konsel sendiri adalah publikasi yang 
menyajikan bahan-bahan konseling. Publikasi ini dikirimkan kepada pelanggan 
melalui email. Publikasi e-Konsel merupakan publikasi yang mendukung situs C3I. 
Bahan-bahan yang disajikan dalam Publikasi e-Konsel berupa artikel, tip, bimbingan 
alkitabiah, tanya jawab, komunitas konsel, dan masih banyak lagi. Bagi Anda yang 
belum berlangganan e-Konsel dapat mendaftarkan diri dengan mengirim email ke 
konsel(at)sabda.org. Pastikan Anda mendapatkan bahan-bahan konseling yang 
bermutu dan berdasarkan iman Kristen dengan berlangganan e-Konsel. (Setya)  

3. TELAGA: http://telaga.org 

Situs TELAGA adalah situs yang memuat semua program audio dari pelayanan 
radio Lembaga Bina Keluarga Kristen (LBKK), yang berfokus pada pembinaan 
keluarga. Situs ini menyediakan ratusan artikel dan audio MP3 tentang 
permasalahan yang sering dihadapi keluarga dan pemecahannya. Artikel dan audio 
tersebut dibagi dalam beberapa kategori, yaitu Orangtua/Anak, Remaja/Pemuda, 
Dewasa, Suami/Istri, Keluarga, Pranikah/Pernikahan, Perceraian/Perselingkuhan, 
Pendidikan, Karier/Pekerjaan, Karakter/Kepribadian, Pelayanan/Gereja, Masalah 
Hidup, dan Pengembangan Diri. Anda dapat mengunduh semua audio yang ada 
dalam situs TELAGA ini. Tersedia pula informasi tentang buku-buku dari TELAGA, 
daftar alamat konseling, dan konselor yang bisa Anda kunjungi. (Lusia)  

http://c3i.sabda.org/
http://sabda.org/publikasi/e-Konsel/arsip
http://telaga.org/
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4. Top Konseling: http://konseling.co/ 

Situs Konseling.co berisi berbagai kategori seputar pelayanan konseling Kristen, 
yang bahan-bahannya dipilih dari berbagai sumber tepercaya di internet. Situs yang 
dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA.org) ini dibangun dengan MediaWiki 
dan seluruh isinya dapat langsung diakses dari halaman depan. Selain artikel 
seputar pelayanan konseling Kristen, tersedia pula tautan-tautan ke sumber-sumber 
konseling lainnya, seperti e-buku, audio, komunitas, dan sebagainya. (Bayu)  

5. Psikologi Zone: http://psikologizone.com/ 

Pengetahuan dalam bidang pelayanan konseling bisa diperoleh dari berbagai 
sumber, termasuk dari situs konseling untuk umum. Selain tentang konseling 
Kristen, pengetahuan umum di bidang konseling perlu diperdalam oleh para 
konselor Kristen. Situs Psikologi Zone merupakan salah satu sumber bahan 
konseling umum yang dapat menjadi rujukan bagi Anda untuk belajar. Semua bahan 
dalam situs ini dibagi ke dalam berbagai kategori, seperti Anak, Industri, Keluarga, 
Klinis, Kepribadian, dan sebagainya. Dalam situs ini, pengguna juga dapat 
mengirimkan opini dan berkonsultasi secara online. (Bayu)  

6. Blog Web Konseling: http://webkonseling.blogspot.com/ 

Situs WEB Konseling adalah situs yang menawarkan jasa pelayanan konsultasi 
psikologi daring (online) gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Layanan 
konsultasi dilakukan melalui e-mail. Masalah- masalah yang ditangani di antaranya: 
masalah remaja, pranikah, rumah tangga, hubungan berpasangan, ketergantungan 
NARKOBA, kepribadian, dll.. Apabila Anda ingin melakukan konsultasi langsung, 
situs ini juga menyediakan informasi tempat dan waktu untuk berkonsultasi, dan 
akan dikenakan tarif sesuai dengan yang ada di klinik atau RS tersebut. Silakan 
berkunjung ke situs ini dan dapatkan konsultasi gratis untuk masalah yang sedang 
Anda hadapi. (Lusia)  

7. Blog Konseling In-christ.net: http://www.in-christ.net/blog/konseling 

Saat ini, pelayanan konseling tidak hanya sebatas pertemuan tatap muka antara 
konselor dan konseli saja, atau sebatas konseli mengirim email dan konselor 
memberi bimbingan dengan membalas email tersebut. Namun, sekarang, pelayanan 
konseling bisa dilakukan dalam bentuk blog. Melalui blog, orang-orang yang ingin 
melakukan konseling bisa mendapatkan banyak wawasan melalui tulisan-tulisan 
dengan topik konseling, seputar kasus/permasalahan hidup, rencana Allah, tip-tip 
hidup, dll.. Melalui blog konseling semacam ini, orang-orang bisa memberi 
komentar, bahkan tidak menutup kemungkinan munculnya diskusi sesuai dengan 
topik yang diangkat dalam tulisan tersebut. Anda ingin bergabung? Kunjungilah blog 
konseling di situs in-christ.net! Bersiaplah untuk menampung hal-hal baru seputar 
konseling. Anda juga bisa mengambil bagian dalam pelayanan ini dengan menulis 
pengalaman/permasalahan/keberhasilan hidup Anda bersama Tuhan di situs ini. 
(Santi T.)  

http://konseling.co/
http://psikologizone.com/
http://webkonseling.blogspot.com/
http://www.in-christ.net/blog/konseling
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8. Blog Julianto Simanjuntak: http://www.kompasiana.com/Juliantosimanjuntak 

Salah seorang konselor terkenal, Julianto Simanjuntak, menggunakan media 
internet untuk berbagi hal-hal seputar kehidupan dan permasalahannya, 
pengalaman hidup, dan juga berbagai artikel tentang konseling. Anda bisa 
menemukan topik-topik ini di blog kompasiana Julianto Simanjuntak. Jika Anda 
berkunjung ke blog ini, wawasan Anda tidak hanya akan bertambah, tetapi Anda 
juga diberi kesempatan untuk berbagi pendapat/komentar dan memberikan 
apresiasi "menarik" atau "inspiratif" pada artikel yang Anda baca. Beberapa artikel 
yang dituliskan bertema pernikahan, permasalahan hidup, relasi, hobi, dll.. 
Tambahlah wawasan Anda dengan artikel-artikel berkualitas dan tingkatkan 
kreativitas Anda dalam menjalin interaksi dengan pengunjung lain di blog ini. 
Kunjungilah blog ini sekarang juga dan bersiaplah untuk mendapatkan hal-hal baru 
di kehidupan Anda. (Santi T.)  

Tanggal akses: 4 Agustus 2014  

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

  

http://www.kompasiana.com/Juliantosimanjuntak
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Aplikasi: MySword Bible 

Aplikasi yang dibuat oleh RiverSoft Ministries ini bertujuan untuk memudahkan para 
pengguna ketika mempelajari Alkitab. Aplikasi MySword ini menyediakan banyak sekali 
modul versi Alkitab sehingga Anda bisa mempelajari Alkitab dengan membandingkan 
beberapa versi. Anda juga bisa melakukan pencarian dengan menggunakan nomor 
Strong Ibrani dan Leksikon dari bahasa Yunani. Aplikasi Alkitab ini juga menyediakan 
berbagai fitur menarik, di antaranya buku-buku biblika yang berkualitas, catatan pribadi, 
catatan studi, dan paralel ayat. Khusus untuk paralel ayat, hanya disediakan dalam 
versi premium. Penggunaan aplikasi ini sangat mudah dan fiturnya pun sangat lengkap. 
Jika Anda ingin mempelajari Alkitab, silakan Anda mengunduh aplikasi ini untuk 
referensi Anda. (Gunung)  
 

==> 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riversoft.android.mysword&hl=en 
Tanggal akses: 21 Juli 2014  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riversoft.android.mysword&hl=en
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Multimedia: Konseling yang Alkitabiah 

Slideshare "Konseling yang Alkitabiah" ini merupakan presentasi dari buku yang ditulis 
oleh Larry Crabb. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memperkenalkan kedewasaan 
iman Kristen dan menolong orang untuk mendalami suatu kehidupan pelayanan yang 
lebih efektif. Presentasi yang diunggah oleh Kirenius Wadu ini terbagi dalam tiga 
bagian. Bagian pendahuluan berisi 3 macam konseling yang menjadi harapan penulis. 
Bagian isi, membahas tentang sasaran konseling Kristen. Dalam bagian ini dijelaskan 
mulai dari seseorang yang telah diterima Allah sampai orang itu disempurnakan oleh 
Allah. Lalu, bagaimana hubungan antara kekristenan dengan psikologi? Apakah 
keduanya bermusuhan atau bersekutu? Itu juga dibahas dalam bagian isi presentasi ini. 
Bagian penutup dari slideshare ini berisi kesimpulan dari buku Konseling yang 
Alkitabiah. Jika Anda tertarik, Anda bisa melihat selengkapnya dengan mengunjungi 
alamat yang ada di bawah ini. Selamat melayani. (Gunung)  

==> http://www.slideshare.net/Quirinius/konseling-yang-alkitabiah  

  

http://www.slideshare.net/Quirinius/konseling-yang-alkitabiah
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW untuk bulan November dan Desember 2014: Pujian dan 
Natal.  

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik 
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, dan kami akan mengulasnya untuk 
diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.  
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Stop Press: Bergabunglah di Kelas Online Natal 
November/Desember 2014! 

Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah, di sebuah palungan di kota 
Betlehem. Berkaitan dengan momentum itu, Pendidikan Elektronik Studi Teologia 
Awam (PESTA) < http://pesta.org/ > yang diselengarakan oleh Yayasan Lembaga 
SABDA < http://ylsa.org/ > kembali membuka pendaftaran untuk mengikuti kelas online 
Natal November/Desember 2014.  

Dalam kelas diskusi ini, peserta akan diajak untuk saling berdiskusi tentang topik-topik 
penting seputar Natal. Apabila Bapak/Ibu memiliki kerinduan dalam mengikuti kelas 
diskusi ini, silakan mendaftarkan diri ke < kusuma(at)in-christ.net >. Diskusi Natal akan 
dimulai pada tgl. 3 November -- 10 Desember 2014.  

Mari menyambut natal bersama kelas Natal PESTA!  

 

  

http://pesta.org/
http://ylsa.org/
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ICW 1234/November/2014: Pujian  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Dalam edisi bulan November ini, ICW mengusung tema "Pujian" dan menyajikan ulasan 
situs-situs dan blog yang berisi pujian Kristen dalam bahasa Indonesia. Situs-situs 
pujian yang diulas sebagian besar berisi lirik lagu rohani, tetapi ada beberapa situs yang 
menyajikan artikel, tokoh musik, dan informasi lainnya. Selain menyajikan ulasan situs, 
ICW juga menyajikan ulasan tentang aplikasi Kidung Jemaat yang bisa digunakan di 
perangkat Android Anda dan ulasan dari kumpulan video pujian yang diunggah oleh 
Agent of Grace. Kami berharap, apa yang kami sajikan dalam edisi ini bisa menjadi 
berkat bagi Anda. Tuhan memberkati dan selamat berselancar.  

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

  

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

1. Top Kidung : http://Kidung.co/ 

Situs Kidung.co adalah situs yang menyajikan informasi seputar Kidung Pujian yang 
digunakan di Indonesia. Kidung-kidung pujian tersebut yaitu: Kidung Jemaat (KJ), 
Nyanyikanlah Kidung Baru (NKB), Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ), Kidung 
Persekutuan Reformed Injili (KPRI), Nyanyian Pujian (NP), dan Puji-Pujian Kristen 
(PPK). Selain itu, di situs ini juga disediakan sarana untuk memperluas wawasan 
kita tentang Sejarah Lagu-Lagu Rohani, Musisi Kristen Terkenal, dan Ilustrasi 
Khotbah Seputar Kidung. Bahkan, Anda bisa mengunduh aplikasi Kidung untuk 
"gadget" Anda. Situs Top Kidung juga menyediakan informasi dari beberapa 
komunitas yang sudah ada. Melalui komunitas yang ada di Facebook dan juga 
Forum, para pengunjung dapat saling membangun relasi dan saling melengkapi, 
terutama untuk memuliakan Tuhan melalui puji -pujian. (Yans)  

2. Gudang Elektronik Musik dan Audio (GEMA): http://gema.sabda.org 

Situs GEMA merupakan situs penyedia bahan-bahan kristiani, khususnya musik dan 
audio. Kita tahu bahwa musik juga memiliki peran di gereja dan musik harus 
digunakan untuk melayani Tuhan. Selain mendapatkan informasi tentang musik dan 
audio, dari situs GEMA kita juga bisa belajar untuk melatih keterampilan bermain 
musik karena di sana disediakan panduan bermain kord. Situs yang dibuat oleh 
Yayasan Lembaga SABDA ini juga menyediakan berbagai e-buku, tip, dan software 
yang tentunya bisa kita gunakan untuk mengasah kemampuan kita. Juga tersedia 
informasi tentang tokoh musik Kristen dan informasi terbaru mengenai musik dan 
audio. (Yans)  

3. Kumpulan Lirik dan Kord Lagu Rohani: http://www.kidung.com/lagu_rohani_A.shtml 

Halaman lagu rohani dalam situs Kumpulan Lirik dan Kord Lagu Rohani merupakan 
halaman dari situs yang berisi daftar lagu rohani. Daftar lagu ini diurutkan 
berdasarkan abjad sehingga memudahkan pengguna ketika mencari sebuah lagu. 
Di halaman situs ini tersedia lagu-lagu rohani dalam bahasa Indonesia dan bahasa 
Inggris. Untuk memilih lagu sesuai dengan bahasa yang diinginkan, bisa dilihat di 
bagian bawah halaman. Sedangkan untuk melihat liriknya, kita bisa mengeklik judul 
lagu tersebut. Beberapa lagu memiliki kord gitar beserta liriknya sehingga kita dapat 
memainkan lagu tersebut. Akan tetapi, halaman ini memiliki navigasi yang kurang 
bagus. Bagi teman-teman yang gemar bermusik dan ingin tahu lirik-lirik lagu rohani, 
silakan berkunjung ke situs ini. (Lusia)  

4. [Blog] Karyaku: http://mirella-karyaku.blogspot.com/2011/05/lagu-lagu-puji-pujian-
kristen.html 

Blog ini berisi lirik-lirik lagu rohani. Ada banyak lirik lagu rohani di situs ini sehingga 
pengunjung mempunyai banyak pilihan. Sayangnya, tidak ada keterangan lebih 
lanjut yang menyertai lirik lagu rohani yang ada. Tampilan situsnya pun tidak efisien 

http://kidung.co/
http://gema.sabda.org/
http://www.kidung.com/lagu_rohani_A.shtml
http://mirella-karyaku.blogspot.com/2011/05/lagu-lagu-puji-pujian-kristen.html
http://mirella-karyaku.blogspot.com/2011/05/lagu-lagu-puji-pujian-kristen.html
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karena semua lirik lagu ditampilkan dalam satu halaman. Bagi teman-teman yang 
sedang mencari -cari lirik lagu rohani, situs ini bisa menjadi salah satu referensi. 
(Lusia)  

5. [Blog] Pujian dan Penyembahan: http://pujian-dan-penyembahan.blogspot.com/ 

Situs ini berupa blog yang berisi lirik lagu-lagu rohani. Dalam blog yang ditulis sejak 
tahun 2010 hingga sekarang ini, lagu-lagu rohani yang ada dibagi ke dalam 
beberapa kategori, di antaranya: Jangkau Anak Muda, Hillsong, True Worshippers, 
Chord/Kunci Lagu, Franky Sihombing, dan lain-lain. Apabila lagu yang kita cari tidak 
ada, kita bisa meminta lagu tersebut melalui menu "Permintaan Lirik Lagu". Setelah 
masuk ke menu tersebut, kita dapat menuliskan judul lagu yang kita inginkan secara 
lengkap, kemudian Admin akan mencari lirik lagu tersebut dan memasangnya di 
blog ini. Bagi teman-teman yang ingin mencari lirik lagu rohani, silakan kunjungi 
situs ini. (Lusia)  

6. Teks Lagu Rohani http://www.gsn-soeki.com/lagu/ 

Situs ini merupakan situs penyedia teks lagu rohani yang selalu terkini dan lengkap. 
Ada ribuan lirik lagu rohani di sini, lebih dari 3500 lirik lagu rohani. Pengunjung juga 
dapat berlangganan lirik lagu rohani dan dapat bergabung dalam komunitas 
Facebook-Nya. Pengunjung juga dapat menambahkan koleksi lirik lagu pada situs 
ini. Terdapat daftar lagu terbaru yang tentunya bisa menambah wawasan kita 
tentang lagu-lagu pujian. Ada pula referensi pranala dari halaman ini yaitu koleksi 
gambar rohani, video rohani, dan lain-lain. Anda pasti akan terberkati oleh situs ini 
karena dengan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, pastinya Tuhan akan 
mencurahkan berkat bagi kita semua. (Yans)  

7. [Blog] kumpulan Lagu Rohani http://mp3rohanidownload.blogspot.com/ 

Kumpulan lagu rohani adalah sebuah blog yang menyediakan kumpulan lagu rohani 
berformat mp3, di antaranya: Franky Sihombing, Angel Karamoy, Jacqlien Celosse, 
dan lain-lain. Di blog ini, Anda dapat mengunduh lagu-lagu rohani yang dapat 
menguatkan hati. Juga, terdapat informasi tentang beberapa sejarah lagu dan profil 
pencipta lagu, yang tentunya dapat menambah wawasan kita yang berkaitan dengan 
lagu-lagu rohani. Sayangnya, blog ini tampaknya berhenti memasang dan meng-
update lagu -lagu rohani terbaru. (Yans)  

8. Lirik Lagu Kristen: http://lirik-lagu-kristen.blogspot.com/ 

Lirik Lagu Kristen adalah blog yang menyediakan lirik lagu-lagu rohani. Blog ini 
cukup lengkap dalam menyediakan lirik lagu-lagu Kristen dan juga menyertakan 
sumber tempat lirik tersebut diambil. Tidak heran jika pengunjung blog ini cukup 
tinggi. Blog ini juga menyediakan komunitas tersendiri. Menu-menu dalam blog ini 
antara lain: Alkitab Suara, Software Alkitab, Hillsong, Artikel, dan lain -lain. Namun, 
sangat disayangkan karena penulis blog ini berhenti meng-upload bahan-bahan 
baru, terutama lirik-lirik lagu rohani karena merasa hanya sebagai plagiat. (Yans)  

http://pujian-dan-penyembahan.blogspot.com/
http://www.gsn-soeki.com/lagu/
http://mp3rohanidownload.blogspot.com/
http://lirik-lagu-kristen.blogspot.com/
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Tanggal akses: 21 Agustus 2014  

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

Saat ini, perangkat Android sudah umum digunakan oleh sebagian besar masyarakat 
Indonesia. Semakin banyak pengguna Android, semakin banyak pula pengembang 
yang membuat aplikasi yang berguna bagi masyarakat Indonesia, khususnya 
masyarakat kristiani. Salah satu aplikasi tersebut adalah aplikasi Kidung Jemaat. 
Aplikasi yang dikembangkan oleh Gery Silaban ini merupakan sebuah aplikasi yang 
berisi lirik kidung. Ada 3 jenis kidung dalam aplikasi ini, yaitu: Kidung Jemaat (KJ) 
sebanyak 478 lagu, Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ) sebanyak 308 lagu, dan 
Nyanyikanlah Kidung Baru (NKB) sebanyak 230 lagu. Aplikasi Kidung Jemaat ini tidak 
menyertakan iklan sehingga lebih nyaman ketika Anda menggunakannya. Anda pun 
bisa mendapatkannya secara gratis dengan mengunduhnya melalui alamat di bawah 
ini. (Gunung)  

==> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kidung.gery&hl=in 
Tanggal akses: 1 September 2014  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kidung.gery&hl=in
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Multimedia: Agent Of Grace 

Agent of Grace menyediakan berbagai video lagu rohani di YouTube. Anda dapat 
memutar video lagu rohani yang disertai dengan liriknya sehingga dapat membantu 
Anda mendengar dan menghafal syair lagu tersebut. Kita juga dapat lebih menghayati 
lagu tersebut karena disertai visualisasi video. Pengunjung juga bisa menambahkan 
komentar di pranala tersebut dan berinteraksi dengan teman-teman lain. Di sini, kita 
juga bisa dengan mudah membuat "playlist video" yang akan kita dengar dan 
menyimpannya di bagian favorit, ataupun mengunduhnya. Ini merupakan media untuk 
lebih mengenal puji-pujian kepada Tuhan. (Yans)  

==> http://www.youtube.com/channel/UCz6IZ5Bc-I4zD5Np72VxBmA 
Tanggal akses: 28 Agustus 2014 Delapan Situs Pujian  

  

http://www.youtube.com/channel/UCz6IZ5Bc-I4zD5Np72VxBmA
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Topik Selanjutnya 

Tema ICW untuk bulan Desember adalah Natal. Apabila Anda memiliki situs yang cocok 
untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik tersebut, silakan kirimkan kepada 
redaksi ICW, dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. 
Terima kasih.  
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Stop Press: Sumber Bahan Natal Berkualitas dari SABDA 

Anda membutuhkan bahan-bahan Natal untuk persiapan Natal Anda tahun ini? 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah menyediakan berbagai bahan seputar Natal di 
Situs Natal Indonesia, Youtube, dan Facebook Natal.  

Situs Natal berisi Renungan Natal, Artikel Natal, Cerita/Kesaksian Natal, Drama Natal, 
Puisi Natal, Tips Natal, Bahan Mengajar Natal, Blog Natal, Resensi Buku Natal, 
Gambar/Desain Natal, Lagu Natal, dll.. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan bahan 
Natal berupa video audio dari SABDA melalui Youtube, serta bergabung dengan 
komunitas Facebook Natal sehingga Anda dapat berbagi hal-hal seputar Natal dan 
menambah relasi dengan saudara-saudari seiman. Jadi, tunggu apa lagi? Segera 
kunjungi sumber-sumber bahan Natal dari YLSA!  

--> Situs Natal: http://natal.sabda.org/ --> Youtube:  

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

--> Facebook Natal: http://fb.sabda.org/natal  

 

  

http://natal.sabda.org/
http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg
http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-KeY
http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU
http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8
http://fb.sabda.org/natal
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ICW 1235/Desember/2014: Natal  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Bulan Desember, tepatnya setiap tanggal 25, merupakan waktu yang secara tradisi 
ditetapkan orang percaya di seluruh dunia untuk bersama-sama merayakan Natal. 
Dalam kebersamaan itu, orang percaya menyatakan kepada dunia bahwa Kristus sudah 
lahir dan anugerah keselamatan tersedia bagi mereka yang percaya bahwa Kristus 
adalah Sang Mesias, Tuhan, dan Juru Selamat.  

Menyambut perayaan Natal tahun ini, redaksi ICW mengajak Anda untuk mengakses 
bahan-bahan bermutu seputar Natal, menonton video-video kisah kelahiran Yesus, 
merenungkan firman Tuhan, dan sebagainya dari internet. Untuk itu, kami telah 
menyediakan beberapa ulasan situs yang bertema Natal, sumber-sumber untuk 
mengakses video Natal di internet, sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Yayasan 
Lembaga SABDA untuk membaca dan mendengarkan Alkitab, dan sebuah renungan 
Natal. Kiranya Anda menikmati makna Natal yang sejati melalui setiap informasi dalam 
edisi ICW ini.  

Segenap redaksi ICW mengucapkan, "Selamat Natal 2014 dan selamat menyambut 
Tahun Baru 2015. Kiranya damai dan sukacita sejati karena Sang Penebus telah lahir 
melingkupi hati kita setiap saat. Soli Deo Gloria!"  

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

  

http://icw.sabda.org/


ICW 2014 
 

100 
 

Ulasan: Situs-Situs Natal 

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

Situs Natal Indonesia dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA.org) untuk 
menolong masyarakat Kristen Indonesia mendapatkan bahan-bahan Natal bermutu 
dari dunia internet. Situs ini menyediakan berbagai jenis bahan seperti: drama Natal, 
tip Natal, puisi Natal, humor Natal, dan lagu-lagu Natal. Dapatkan pula berbagai 
tulisan-tulisan Natal yang dikategorikan menjadi artikel, kesaksian, renungan, 
khotbah, resensi buku, review situs, dan blog. Situs Natal Indonesia merupakan satu 
-satunya situs berbahasa Indonesia yang khusus memuat bahan-bahan Natal. Jadi, 
silakan informasikan situs ini kepada rekan-rekan Anda agar kemeriahan Natal yang 
sesungguhnya hadir dalam kehidupan mereka. (Lusi)  

2. Download Lagu Natal: 
http://natal.sabda.org/musik_natal_dan_lagu_natal_gratis_untuk_di_download 

Masih dari situs Natal Indonesia, dalam situs ini terdapat menu Download dan salah 
satu bagian dalam menu tersebut adalah Download Lagu Natal. Bagi Anda yang 
sedang mencari referensi lagu-lagu bernuansa Natal, tersedia lebih dari 100 judul 
lagu dalam format midi yang bisa diunduh dari halaman ini. Semua lagu yang 
disiapkan dalam halaman ini dapat Anda unduh secara gratis. (Lusi)  

3. Video Natal: http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/video_natal 

Dalam menu Download di situs Natal Indonesia, pengunjung juga dapat melihat 
referensi video-video Natal dari berbagai sumber. Ada lebih dari 10 video yang 
tersedia. Di antaranya: Kisah Natal menurut Injil Matius dan Lukas, Plastic 
Christmas, Natal Lego, Hillsong -- Born is the King (It's Christmas), dan lain-lain. 
Silakan berkunjung ke halaman ini dan dapatkan tontonan Natal yang dapat 
menambah hikmah perayaan Natal Anda dan keluarga. (Lusi)  

4. Puisi Natal: http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/puisi 

Apakah Anda memerlukan puisi-puisi Natal untuk perayaan Natal di gereja, 
keluarga, persekutuan, dan sebagainya? Dalam situs Natal Indonesia, koleksi puisi-
puisi Natal dapat Anda akses melalui menu Bahan Natal. Terdapat lebih dari 30 puisi 
dalam halaman Puisi Natal ini. Selamat berkunjung. Kiranya perayaan Natal Anda 
makin penuh makna melalui puisi-puisi indah yang dibuat bagi hormat dan 
kemuliaan Sang Mesias yang sudah lahir. (Lusi)  

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

Dalam rangka Natal, situs i-Humor menyediakan berbagai kisah lucu dan menarik, 
yang dapat menambah keceriaan Anda dan keluarga dalam menyambut Natal. 
Kumpulan humor seputar Natal bisa digunakan untuk ilustrasi dalam renungan-
renungan Natal, tulisan-tulisan seputar Natal, atau untuk ide-ide aktivitas Natal. 

http://natal.sabda.org/
http://natal.sabda.org/musik_natal_dan_lagu_natal_gratis_untuk_di_download
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/video_natal
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/puisi
http://humor.sabda.org/keyword/natal
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Anda juga bisa mengambil humor ini untuk menjadi bagian dari ucapan selamat 
Natal Anda kepada rekan-rekan. Selamat berkunjung dan menikmati Natal yang 
penuh keceriaan bersama i-Humor. (Bayu)  

6. [Inggris] Christmas in Cyberspace: http://www.christmasincyberspace.com/ 

Situs ini dapat menjadi salah satu situs pilihan Anda dalam mencari bahan-bahan 
seputar Natal. Misi dari situs Christmas in Cyberspace adalah untuk memberikan 
penerangan mengenai Natal yang sesungguhnya, dengan menyajikan bahan-bahan 
kekristenan yang jauh dari tujuan komersialisasi Natal. Pengunjung tidak akan 
menemukan hal-hal yang berbau "Santa Claus" di sini, hanya Kabar Baik. Situs ini 
mengumpulkan berbagai bahan mengenai sejarah Natal dalam menu History, 
kumpulan link situs Natal tepercaya dalam menu Favorites, renungan Natal dalam 
menu Devotion, dan masih banyak lagi. Tidak semua bahan berasal dari situs ini, 
ada juga yang dikumpulkan dari situs-situs lain. Jika Anda rindu memiliki Natal yang 
berpusat pada Kristus, situs ini merupakan salah satu tempat yang tepat. (Evie)  

7. [Inggris] Joyful Heart: http://www.joyfulheart.com/christmas/ 

Situs Joyful Heart adalah situs yang menyediakan bahan kekristenan seputar Natal. 
Situs ini memiliki navigasi yang baik sehingga memudahkan pengunjung untuk 
melakukan penjelajahan di dalamnya. Tersedia banyak sekali artikel dan cerpen 
tentang Natal. Bukan hanya bahan-bahan Natal, pada masa Paskah, Anda juga 
dapat berkunjung ke situs ini karena ada menu khusus untuk "Easter". Selamat 
berkunjung. (Yans)  

8. [Inggris] Christmas on Bible.org: https://bible.org/topics/375/Christmas 

Salah satu tradisi Natal yang mungkin Anda lakukan, atau baru akan Anda biasakan 
adalah membaca banyak tulisan seputar Natal. Anda bisa membaca buku, majalah, 
atau bahan-bahan daring (online) untuk mendapatkannya. Salah satu referensi 
untuk membaca artikel seputar Natal yang cukup mendalam dan alkitabiah adalah 
situs Bible.org. Situs ini menyediakan topik khusus Natal, yang tautannya dapat 
Anda peroleh di atas. Selain artikel, tersedia pula pertanyaan-pertanyaan seputar 
Natal yang dapat membawa Anda semakin mendalami makna Natal yang 
sebenarnya berdasarkan firman Tuhan. Silakan mengunjungi halaman ini dan 
dapatkan berkat Tuhan melalui setiap sajiannya. (Evie)  

9. [Facebook] Galeri Facebook Natal: http://fb.sabda.org/galerinatal 

Galeri Facebook Natal memuat kumpulan gambar Natal yang berkualitas. Di galeri 
ini, Anda dapat memperoleh banyak sekali gambar Adven, wallpaper, dan gambar 
background Natal, bahan-bahan mengajar anak -anak, karya-karya para master 
pelukis dunia yang menggambarkan kelahiran Yesus dan kedua orang tuanya 
(Maria dan Yusuf), foto-foto Betlehem, dan masih banyak lainnya. Halaman yang 
dikelola oleh Yayasan Lembaga SABDA ini juga terus menambahkan bahan-bahan 
setiap tahunnya. Kunjungilah Facebook Natal untuk memperoleh bahan-bahan 
terbaik tentang Natal, dan jadikanlah Natal Anda berkesan! (Kusuma Negara)  

http://www.christmasincyberspace.com/
http://www.joyfulheart.com/christmas/
https://bible.org/topics/375/Christmas
http://fb.sabda.org/galerinatal


ICW 2014 
 

102 
 

10. [Blog] SABDA Space: http://sabdaspace.org/keywords/natal  

Natal merupakan salah satu kategori yang ada di dalam situs SABDA Space, yang 
berisi lebih dari 100 blog bertemakan Natal, sejak tahun 2006. Tulisan-tulisan yang 
ada dalam kategori ini antara lain tentang pelayanan Natal, seperti tulisan pak 
Wawan yang berjudul "Natalan Blosas di Nungki", ada yang berbentuk syair Natal, 
seperti tulisan Ely yang berjudul "Kado dari Kekasih", ada pula yang mengambil 
tema filsafat Natal, seperti yang dicoba dilakukan Manguns untuk meluruskan salah 
kaprah seputar Natal pertama dalam blognya "Kelirumologi Injil", yang membuat kita 
berpikir sejenak dan merenungkan kembali apa yang sebenarnya terjadi di kota 
mungil Betlehem lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Jika Anda tertarik untuk 
menuliskan hal-hal seputar Natal dalam SABDA Space, silakan bergabung menjadi 
blogger dengan mengeklik URL ini: < http://sabdaspace.org/?q=pengguna/register >. 
Mari rayakan Natal dengan berbagi tulisan mengenai Kristus yang sudah lahir untuk 
menyelamatkan orang percaya. (Kusuma Negara)  

Tanggal akses: 22 September 2014  

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

  

http://sabdaspace.org/keywords/natal
http://sabdaspace.org/?q=pengguna/register
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Aplikasi: Alkitab Karaoke 

Aplikasi Alkitab Karaoke, yang dikembangkan oleh Yayasan Lembaga SABDA pada 
akhir tahun 2014, adalah aplikasi android yang memungkinkan Anda untuk membaca 
sekaligus mendengarkan Alkitab secara bersamaan. Selain teks dan audio Alkitab, fitur 
utama dari Alkitab Karaoke adalah fungsi "highlight" ayat yang berguna untuk menyorot 
ayat yang sedang dibacakan/disuarakan. Fitur-fitur yang dimiliki oleh Alkitab Karaoke ini 
adalah Teks Alkitab Perjanjian Baru (TB), Audio Alkitab Perjanjian Baru, "Highlight" per 
ayat, dan Navigasi audio berdasarkan teks per ayat. Aplikasi ini sedang dalam tahap uji 
coba dan bisa Anda dapatkan dalam situs Alkitab Karaoke < http://karaoke.sabda.org >. 
Anda dapat mengambil bagian untuk menolong tim SABDA menyempurnakan aplikasi 
ini dengan menjadi "tester" Alkitab Karaoke. Sementara ini, Anda baru dapat 
mengunduh aplikasi Alkitab Karaoke dengan mengisi formulir request < 
http://karaoke.sabda.org/request.php > dan tim SABDA akan mengirimkan filenya 
kepada Anda. Terima kasih atas partisipasinya. (Gunung)  

==> http://karaoke.sabda.org 
Tanggal akses: 1 Desember 2014  

  

http://karaoke.sabda.org/
http://karaoke.sabda.org/request.php
http://karaoke.sabda.org/
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Multimedia: Kumpulan Video Natal 

Kumpulan video Natal yang ada di YouTube ini bisa Anda gunakan untuk merenungkan 
bagaimana Tuhan sangat mengasihi dunia. Melalui video yang diunggah di YouTube 
ini, Anda bisa melihat kisah Natal dari berbagai versi. Ada kisah Natal yang diambil dari 
kitab Matius dan Lukas dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Anda juga bisa 
menyaksikan video Kisah Natal (Kelahiran Yesus) dengan visual diambil dari komik "Ia 
Hidup di Antara Kita" dan diunggah oleh SABDAAlkitab. Selain video dari akun 
SABDAAlkitab, ada juga beberapa akun lain yang mengunggah video Natal untuk 
menyemarakkan Natal Anda. Silakan berkunjung ke alamat ini dan bagikanlah kepada 
orang lain. Tuhan memberkati. (Gunung)  

==> https://www.youtube.com/playlist?list=PL3E2E236C2CAA8911  

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3E2E236C2CAA8911
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Renungan: Satu Malam yang Sunyi 

Simon telah beremigrasi dari Belanda ke Amerika Serikat. Istrinya, Kay, dan ketiga anak 
mereka, Jenny, Bill, dan Lucas, lahir di Amerika Serikat. Kemudian, Jenny menikah 
dengan Roberto asal Panama. Bill menikahi Vania dari Portugal, dan Lucas menikah 
dengan Bora dari Korea Selatan.  

Di malam Natal, ketika seluruh keluarga berkumpul untuk merayakannya, mereka 
menyanyikan lagu "Malam Kudus" dalam bahasa ibu mereka masing -masing. Bagi 
Allah yang berkuasa atas seluruh bumi, betapa indahnya pujian yang mereka naikkan 
untuk merayakan kelahiran Anak-Nya itu.  

Sekitar 2000 tahun yang lalu, kesunyian malam yang hening pun buyar ketika tiba-tiba 
seorang malaikat mengatakan kepada para gembala bahwa seorang bayi telah lahir: 
"Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar 
untuk seluruh bangsa" (Lukas 2:10). Lalu, sejumlah besar malaikat mulai memuji Allah, 
"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara 
manusia yang berkenan kepada-Nya!" (ay.14) Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, telah 
lahir!  

Anugerah Allah yang pengasih, yaitu Anak-Nya sendiri, yang diumumkan pada malam 
yang sunyi ribuan tahun lalu itu, masih tersedia untuk setiap orang "tiap-tiap suku dan 
bahasa dan kaum dan bangsa" (Titus 2:11-14; Wahyu 5:9-10). "Karena begitu besar 
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal." (Yohanes 3:16)  

Diambil dari:  

Nama Situs : Santapan Rohani  

Alamat URL : http://santapanrohani.org/2013/12/24/satu-malam-yang-sunyi/  

Penulis Renungan : Cindy Hess Kasper  

Tanggal akses : 22 September 2014  

 

  

http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A10
http://alkitab.mobi/?Titus+2%3A11-14
http://alkitab.mobi/?Wahyu+5%3A9-10
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://santapanrohani.org/2013/12/24/satu-malam-yang-sunyi/
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2015:  

Januari  : Alkitab  

Februari  : Berita  

Maret  : Wanita  

April  : Paskah  

Mei  : Sekolah Teologi  

Juni  : Pernikahan  

Juli  : Pemuda  

Agustus  : Forum Diskusi  

September : Persekutuan (PMK)  

Oktober  : Penulis  

November  : Kesaksian  

Desember  : Natal  

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik-topik 
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, dan kami akan mengulasnya untuk 
diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.  
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