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EDITORIAL

Halo para sahabat Apps4God,
Bulan Desember adalah bulan Natal, dan umat percaya di seluruh dunia akan merayakannya.
Apa saja yang sudah sahabat Apps4God persiapkan untuk merayakan Natal tahun ini? Mungkin
Anda sedang mempersiapkan berbagai acara, dekorasi, lagulagu Natal, dan segala
perlengkapan lainnya. Di tengahtengah itu semua, apakah sahabat Apps4God sudah
menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dari persiapan acara Natal ini? Dan lagi, apakah
kita membagikan Sang Pusat Natal itu kepada orangorang yang belum mengenalNya?
Pesan Natal tidak lagi hanya tersedia lewat buku atau khotbah di gereja, ada
beragam aplikasi teknologi yang dapat membantu Anda memahami makna Natal
dengan lengkap. Melalui edisi Natal ini, redaksi APPPS LIVE akan berbagi informasi tentang
mediamedia digital yang dapat menolong Anda mempelajari pesanpesan Natal, baik dari situs,
infografis, maupun aplikasi chatting, yang bisa menolong Anda lebih mengenal Kristus. Mari lebih
mendekatkan diri kepadaNya pada momen Natal ini.

In Christ,
Harjono Honoris
Pemimpin Redaksi APPPS LIVE
jono@inchrist.net
Tentang

RENUNGAN NATAL

Memahami Natal Kapan Saja dengan Renungan Digital

Apakah Anda tengah bersiapsiap merayakan Natal?
Perayaan Natal tentunya dapat menjadi lebih bermakna
jika kita meluangkan waktu lebih untuk membaca dan
mempelajari firman Tuhan. Salah satu apps renungan,
"Renungan eRH PSM", menyediakan kumpulan renungan bermakna
Natal yang bisa dinikmati kapan saja. Tak perlu menunggu hari Natal, Anda bisa mendapatkan
renunganrenungan Natal dengan membaca konten renungan tanggal 24 dan 25 Desember dalam
aplikasi tersebut. Anda juga dapat membaca renunganrenungan tersebut di web dalam daftar
berikut.
NAPAS PERTAMA
HIDUP YANG BERKEMENANGAN
TIDAK TERSEMBUNYI
PILIHAN NATAL
SESUATU TERJADI DISINI
Dan, masih banyak lagi renunganrenungan Natal lainnya.

MULTIMEDIA NATAL

Merayakan Natal melalui Berbagai Media

Natal adalah sebuah momen untuk kita merenungkan kembali makna dari kelahiran Juru Selamat
kita, Yesus Kristus. Natal biasanya dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga dan bersama
sama merenungkan arti Natal dari bahan yang didapat dari gereja atau bukubuku renungan
harian. Sekarang, ada banyak cara untuk mendapatkan bahan Natal sehingga Natal
dapat dirayakan dengan lebih bermakna karena kaya akan kebenaran firman
Tuhan.

Salah satunya, Anda bisa mendapatkannya di situs Natal
Indonesia yang bisa Anda akses di natal.sabda.org. Di situs
ini, Anda akan menemukan berbagai tulisan seperti artikel,
kesaksian, renungan, khotbah, resensi buku, dan bahan mengajar
lainnya yang sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan renungan
Natal, baik untuk diri sendiri maupun untuk dibagikan dalam
kelompok atau acara keluarga. Selain itu, ada juga bahanbahan
seperti naskah drama, puisi, humor, video, tip, dan lagulagu pilihan yang cocok digunakan untuk
mengisi perayaan Natal Anda.
Anda juga dapat memanfaatkan bahanbahan multimedia
Natal yang dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA seperti
infografis kelahiran Tuhan Yesus, yang menyajikan kisah perjalanan
Maria dan Yusuf dari Galilea ke Betlehem, dan peristiwa kelahiran
Tuhan Yesus serta peristiwa pascaNatal dalam bentuk cerita
bergambar yang sangat cocok untuk anakanak dan remaja. Anda bisa mencetaknya dan
membagikannya di renungan sekolah minggu atau menggunakannya sebagai bahan renungan anak
sebelum tidur, yang akan menolong mereka membayangkan kisah kelahiran Yesus dengan lebih
mudah. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan video renungan Natal yang bisa Anda akses di
Youtube SABDA Alkitab yang berisi video ceritacerita Alkitab seperti: kelahiran Yesus Kristus,
Carita Natal Matius, Carita Natal Lukas, dan lainlain.
Banyak video yang bisa anda temukan di Situs Natal Indonesia. Berikut beberapa di
antaranya.

Renungan Natal Singkat
Mari kita sejenak melihat kisah Natal dari Alkitab. Di sinilah, permulaan Natal.

Natal di Zaman Digital

Natal di Zaman Digital
Bagaimana jika kisah natal terjadi di abad 21 yang serba digital ini? Berikut ini ilustrasi kisah natal
yang melibatkan email, Google Maps, Twitter dan beragam media sosial ini.

InstaChristmas
Bagaimana jika pesan Natal diungkapkan tanpa katakata? Video ini menghadirkan serangkaian
gambar yang sepertinya tidak saling berhubungan, namun menghasilkan satu pesan natal yang
bermakna. Bisakah anda menangkap pesan tersebut?

KADOKADO NATAL

SABDA Bot : Menerima Pesan Natal Berlimpah melalui Aplikasi Chatting

Apakah Anda familiar dengan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, atau Telegram? Tentunya
Anda sering menggunakannya untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga. Namun, bagaimana
jika aplikasi chatting ini dapat Anda pakai untuk lebih mengenal firman Tuhan?
SABDA Bot memampukan Anda untuk membaca Alkitab melalui aplikasi chatting di
Telegram. Platform ini menyediakan Alkitab dan berbagai bahan kekristenan yang dapat diakses
melalui ketikan pesanpesan Anda.
Misalnya, Anda ingin mencari ayat Alkitab, Anda bisa mengetik "Kejadian 1:1" dan Anda akan
mendapat balasan berupa isi ayat yang telah Anda ketik.

Atau, mencari lirik lagu rohani dalam Kidung Jemaat (KJ) dengan mengetik "/kj 5" dan Anda akan
mendapat liriknya.

Untuk menyambut Natal pada bulan Desember ini, SABDA Bot menyediakan
perintah khusus "/Natal". Melalui pesan ini, Anda dapat memperoleh bahanbahan
kekristenan mengenai Natal, meliputi lagulagu Natal (/LaguNatal), renungan Natal

(/RenunganNatal), kutipan (/KutipanNatal), dan kamus yang membahas istilah
istilah yang berkaitan dengan cerita Natal (/KamusNatal). Melalui renungan dan
kamus, Anda dapat lebih mudah memahami kisah Natal yang sejati dari Alkitab. Melalui kumpulan
kutipan dan lagu Natal, Anda juga dapat menyiapkan ibadah dan membagi berkat Tuhan.

Mendapat Bahan Natal

Mendapat Renungan Natal

Mendapat Daftar Lagu Natal
Masih banyak fiturfitur lain yang tersedia di SABDA Bot, seperti /jawa yang menampilkan
alkitab dalam bahasa Jawa, /renungan yang memberikan renungan harian,
/kamus yang menjelaskan istilahistilah Alkitab. Doakan agar pengembangan SABDA
Bot di platform Whatsapp dan LINE dapat berjalan lancar dan diwujudkan.

Lihat Panduan Lengkap SABDA Bot

Coba SABDA Bot

Yesus  HidupNya: Apps untuk Mengenal Hidup Sang Pusat Natal

Aplikasi "YESUS  HidupNya" adalah aplikasi yang menggabungkan seluruh teks
dari kitabkitab Injil menjadi satu "super" Injil yang lengkap dengan 500+ ilustrasi.
Aplikasi ini menolong kita membaca secara lengkap dan menyeluruh tentang Yesus
dan hidupNya, mulai dari kelahiranNya sampai setelah Dia terangkat ke surga.
Aplikasi ini dibagi menjadi enam bagian utama yang memudahkan para penggunanya membaca
berdasarkan konteks ceritanya. Selain dapat dipakai sendiri, aplikasi ini dapat dipakai dalam
pelayanan sekolah minggu sampai dengan lansia agar mereka dapat makin mengenal Kristus,
memahami ajaranNya, dan menjalani hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Seluruh
teks dalam aplikasi Yesus  HidupNya dikutip dari Alkitab Yang Terbuka.

Download Aplikasi Yesus  HidupNya

Renungan Oswald Chambers (ROC): Mengawali Tahun Baru dengan
Firman Tuhan

Apa resolusi tahun baru anda? Pasti bermacammacam, namun apakah anda melibatkan Tuhan di
dalamnya? Marilah memulai tahun baru ini dengan membaca firman Tuhan untuk
lebih mengenalNya. Aplikasi Renungan Oswald Chambers (ROC) menyediakan 366 buah
renungan, sehingga anda dapat membaca 1 renungan/hari selama satu tahun. Aplikasi ini juga
dilengkapi dengan indeks tematik yang mengelompokkan tiap renungan; ini akan membantu Anda
melihat setiap persoalan hidup dalam perspektif firman Tuhan.

Download Aplikasi ROC

Anda Punya Waktu: Program Membaca dan Mendengar Alkitab PB Setiap
Hari

Sudahkah Anda mendengarkan seluruh isi Perjanjian Baru secara berurutan dari
kitab Matius sampai kitab Wahyu? Yayasan Lembaga SABDA mengajak Anda bergabung
dalam program "Anda Punya Waktu". Mulai bulan Januari 2016, Anda dapat bergabung dengan
saudarasaudara seiman lainnya untuk membaca dan mendengarkan Alkitab Audio

Perjanjian Baru dalam waktu 90 hari (Januari  Maret 2016). Selain membaca dan
mendengarkan Alkitab Audio, Anda juga diharapkan membagikan berkat/satu pelajaran dari
bacaan Alkitab hari itu. Setiap hari, Anda hanya perlu menyediakan waktu kurang
lebih 20 menit untuk membaca 3 pasal PB, sampai selesai PB sampai dengan
bulan Maret 2016. Program Anda Punya Waktu ini akan berlangsung di media sosial Facebook
mulai 1 Januari 2016. Mari menyambut tahun baru dengan membaca dan mendengarkan firman
Tuhan setiap hari. Dan, kiranya kuasa firman Tuhan makin berotoritas dalam hidup kita hari lepas
hari. Ayo, ajak temanteman, keluarga, dan rekanrekan Anda juga!
Ajaklah temanteman Anda untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari!

Bergabunglah di Facebook Grup "Anda Punya Waktu"!

Selamat merayakan Natal & Tahun Baru 2016. Tuhan Yesus
memberkati!

APPPS LIVE

Anda menerima publikasi ini karena Anda
berlangganan Publikasi APPPS LIVE. Untuk
berlangganan atau berhenti berlangganan

*Publikasi APPPS LIVE adalah suara dari gerakan Apps4God, yaitu gerakan

kirimkan email ke live@apps4god.org.

yang mengajak orangorang percaya, baik sebagai pengembang maupun
pengguna teknologi, untuk bersamasama menggumulkan bagaimana

*Terbit sebulan 2 kali.

menggunakan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan.
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