Yayasan Lembaga SABDA
Kepada para Sahabat SABDA,
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus!
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah 25 tahun melayani masyarakat Kristen Indonesia dengan
memulai dan mengembangkan studi Alkitab dan pelayanan Kristen digital (Biblical Computing and
Christian Digital Ministry). Dengan memegang visi IT4GOD, YLSA berkomitmen menggunakan
teknologi untuk memuliakan Tuhan. Melalui pelayanannya ini, YLSA telah menjadi fasilitator,
katalisator, dan infrastruktur antara jemaat Tuhan Indonesia dengan bahan-bahan digital,
terutama dalam menyediakan ekosistem untuk melakukan studi Alkitab secara GRATIS.
Kerinduan YLSA untuk memberikan pelayanan yang terbaik semakin terpacu saat kita semua
dihadapkan dengan situasi sulit seperti saat ini. World Health Organization (WHO) telah
menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Indonesia juga ikut merasakan dampaknya
dengan sangat cepat, bahkan telah diberlakukan status KLB untuk beberapa kota. Kita terus
berdoa agar Tuhan berbelaskasihan dan menolong kita semua melewati masa-masa sulit ini.
Imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing harus kita taati sebisa mungkin agar
penyebaran virus ini dapat diperlambat.
Saat ini, kita semua dihadapkan pada pertanyaan bagaimana orang Kristen merespons keadaan
ini? Bagaimana kita bisa berkontribusi kepada masyarakat secara umum? Bagaimana kita bisa
tetap menerima siraman rohani sementara pertemuan-pertemuan ibadah dan pembinaan
dialihkan ke rumah? Bagaimana menolong jemaat agar tetap teguh dalam iman selagi kita terus
berdoa?
Pelayanan digital YLSA dalam berbagai platform terus tersedia, bahkan semakin siap menjadi
alternatif untuk membantu melayani jemaat Tuhan secara online.
Berikut adalah bahan-bahan yang SABDA sediakan GRATIS untuk Anda, keluarga, gereja, dan
pelayanan Anda.
Untuk anak dan remaja/pemuda :: Video, Animasi dan Klip, Audio Cerita Alkitab, dan Cerita
Bergambar, Komik Alkitab, APPs, dll..
Untuk Anda :: Renungan, Artikel/Publikasi, Audio, Video, Sistem Belajar/Studi Alkitab,
Training/Kursus, Pendidikan Elektronik Studi Teologi untuk Awam (PESTA), dll..
Untuk mendukung gereja/pelayanan :: Digital Ministry, Biblical Resources/Tools, Sekolah
Minggu, Konseling, Pemuridan, Misi, dan banyak bahan pelayanan/Kios, dll..
Untuk menikmati dan belajar ﬁrman Tuhan :: Alkitab SABDA, MySABDA, dan banyak bahan
multimedia, seperti Proyek Alkitab Indonesia, Kingstone, Tetelestai, LUMO, King of Glory,
DVD, APPs, Alkitab Audio, Karaoke, dll..
Untuk Paskah di rumah dengan keluarga :: Kit Paskah, Situs Paskah Indonesia, Life of Jesus
(Kehidupan Yesus), dll..
Secara khusus, YLSA juga akan segera menerbitkan edisi khusus publikasi Suara SABDA
yang bertema "Virus Corona COVID-19".

Dan, YLSA berkomitmen untuk menambah sebanyak dan secepat mungkin bahan belajar Alkitab
dan pelayanan yang dapat menolong pertumbuhan rohani untuk menolong Anda dalam musim
krisis ini!! Jika ada bahan-bahan yang Anda butuhkan, jangan sungkan untuk menghubungi kami
(ylsa@sabda.org). Mari kita menjadi berkat dan terang bagi bangsa Indonesia.
Seperti kita ketahui, pemerintah mengumumkan masa darurat untuk virus Corona COVID-19
diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Mari kita sukseskan usaha pemerintah dalam memberikan
solusi atas kondisi yang sedang kita hadapi dengan mengajak para Sahabat SABDA untuk
beribadah #DiRumahAjaDulu, sebagai gerakan bersama melawan COVID-19. Doa kita bersama,
Tuhan akan menolong Indonesia untuk keluar dari situasi sulit ini dengan baik.
Ikuti terus perkembangan terbaru pelayanan YLSA melalui: https://ylsa.org dan https://sabda.org
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