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EDITORIAL
Shalom Sahabat Apps4God,
Alkitab adalah firman Allah. Hal ini adalah salah satu kebenaran dasar iman Kristen yang harus
dipegang teguh oleh setiap orang percaya. Melalui Alkitab, kita dapat mengenal Allah dan
kehendakNya bagi orang percaya. Agar firmanNya dapat sampai kepada semua orang,
sampai hari ini, Allah menggunakan berbagai macam cara dan bahkan teknologi. Pada awalnya,
firman Allah disampaikan langsung oleh Allah kepada para nabi. Setelah itu, Allah menuliskan
firmanNya untuk pertama kalinya dalam dua loh batu. Dalam perkembangan selanjutnya,
firman Allah ditulis dengan memanfaatkan teknologi seperti papirus dan perkamen. Ketika
teknologi mesin cetak ditemukan, Alkitab menjadi buku pertama yang dicetak. Pada puncaknya,
memasuki era digital, firman Tuhan telah dapat diakses dalam berbagai platform digital sesuai
dengan kebutuhan para penggunanya.

APPPS LIVE kali ini akan membagikan berbagai informasi tentang Alkitab digital kepada
sahabat Apps4God. Mulai dari berbagai format Alkitab digital dan perkembangannya, sharing
pengalaman penggunaan Alkitab digital, prokontra yang terjadi di masyarakat, dan masih
banyak lagi. Kiranya dapat menjadi berkat dan menolong Sahabat sekalian untuk lebih
berhikmat dalam menggunakan Alkitab digital. Salam Apps4God!
In Christ,
Hilda Debora
Pemimpin Redaksi APPPS LIVE
hilda@inchrist.net
Tentang

REPORTASE

✞alks: Online Missionary Generation (OMG) Conference di Manado

App
2016

Pada tanggal 15  16 April, yesHEis dan mitramitranya telah menyelenggarakan OMG (Online
Missionary Generation) Conference 2016 dengan tema "UNASHAMED" di Manado. Unashamed
adalah sebuah ajakan bagi tubuh Kristus yang ada di Indonesia untuk kembali pada panggilan
memberitakan Injil. Event ini juga mengajak para peserta untuk memuridkan melalui media dan
platform kreatif sebagai ladang misi dengan cara yang relevan di era digital ini.

Konferensi ini diikuti oleh Pastor, Youth Pastor, dan Youth Leader dari berbagai gereja dan organisasi
Kristen di kota Manado. OMG Conference dibagi dalam empat sesi, berisi topiktopik seputar
panggilan, penginjilan, dan pelayanan online yang dibawakan oleh para narasumber yang ahli di
bidangnya. Peserta tidak hanya diberi teori, tetapi juga pelatihan untuk menunjang kreativitas peserta,
seperti workshop filmmaking, TV production, hingga discipleship.

"OMG (Online Missionary Generation) Conference adalah konferensi yang sangat krusial!
Acara ini menantang kembali anak muda untuk terlibat dalam kegerakan dan kebangunan

rohani untuk mencapai tujuan Allah, mencapai amanat agung dengan strategi masa kini yang
akan berdampak ke generasi baru."
Ps. Jonathan Pattiasina (Pembicara utama #OMGConference2016)

Kami berharap setiap materi yang sudah diberikan dalam OMG Conference bisa diaplikasikan
dalam kehidupan seharihari dan menjadi inspirasi bagi jemaat Tuhan di kota Manado untuk
menjangkau lebih banyak jiwa dengan cara yang kreatif. OMG Conference selanjutnya akan diadakan
di kota Surabaya, pada bulan Juli 2016. Kami mengundang setiap Pastor, Youth Pastor, dan Youth
Leader untuk bisa ikut serta diperlengkapi dalam Conference ini. [Verawaty Nellaria, Marketing
Specialist yesHEis Indonesia]
Selengkapnya

Reportase lainnya:

App

✞rain: Follow up Start Mission Up: 1st Batch Class

Setelah sukses dengan acara Start Mission Up Conference, Mecs Cross kembali mengadakan
sebuah Start Mission Up Training yang merupakan ...

✞

App alks: Seminar "Keterbukaan Informasi, Dehumanisasi,
dan Hikmat Kristiani"
Kemajuan teknologi telah berdampak juga pada pengurangan peran manusia dalam penempatan
tenaga kerja karena digantikan oleh mesinmesin pintar, sehingga dibutuhkan ...

KOMUNITAS

App

✞alks: Diskusi Alkitab Cetak VS Digital di Facebook Apps4God

Barubaru ini, komunitas Apps4God mengadakan diskusi mengenai Alkitab cetak dan Alkitab
digital. Kini, mengakses Alkitab menjadi begitu mudah dan praktis. Hanya dengan sebuah
handphone, kita bisa membaca Alkitab di mana saja dan kapan saja. Namun, dalam sebuah artikel
berjudul "No More Bibles", Michael J. Breznau mengungkapkan kekhawatirannya: "Alkitab telah
menghilang dan tidak ada seorang pun yang tampak memikirkan konsekuensi dari hal tersebut
secara serius." Dalam artikel tersebut, Michael menyebutkan setidaknya ada empat alasan mengapa
Alkitab cetak itu lebih baik. Hal ini memicu cukup banyak respons dari anggota Apps4God, baik
yang pro maupun kontra dengan artikel tersebut. Berikut ini beberapa komentar dari sahabat
Apps4God.

"Keduanya bermanfaat sesuai konteksnya. Pakailah yang digital karena praktis dibawa ke
manamana, tetapi jangan lupakan yang cetak karena bisa melihat keseluruhan dengan lebih
mudah, apalagi kalau kita sedang beribadah supaya tidak jadi batu sandungan. Sebab, main
game dengan baca digital Bible sulit dibedakan."
(Jeane Ch. Obadja)

"Menurut saya, Alkitab, baik yang fisik maupun yang digital, samasama baik, selama isinya
tidak menyimpang dari ajaran pokok Kristen. Kalau soal empat pertimbangan yang dibahas
artikel di atas, saya pikir itu relatif dan kembali ke masingmasing orang yang menggunakan
Alkitab di gadget."
(Horas Herry)

"Ketinggalan zaman, digital is the future, mereka yang tidak gemar baca yang cetak, tak 'kan
juga senang baca yang digital."
(Danang Dwi Kristiyanto)

Bagaimana dengan Sahabat Apps4God yang lain? Setuju, tidak setuju, atau malah punya pendapat
lain? Mari bergabung dalam diskusi ini.
Gabung Diskusi

✞

App alks: Sharing Ibu Linda Cheang Yue Lin tentang Alkitab yang
Digital
Alkitab digital dalam berbagai platform, baik itu situs, desktop/PC, aplikasi handphone, dll. sudah
banyak dibaca, dipelajari, dan dibagikan dengan mudah di era digital ini. Berikut ini adalah sharing
dari anggota Apps4God, Ibu Linda Cheang Yue Lin, yang telah menggunakan Alkitab digital dalam
kehidupan seharihari dan pelayanannya.

Saya mengetahui aplikasi SABDA untuk Android pada saat saya mengikuti sebuah kelas diskusi teologi
untuk awam secara daring. Aplikasi SABDA yang saya unduh untuk HP saya adalah Alkitab SABDA.
Sementara itu, aplikasi SABDA yang digunakan di PC adalah Software SABDA seri 4. Manfaat yang
saya dapatkan adalah mudah membaca Alkitab di setiap saya memerlukannya melalui HP Android.
Selain itu, saya juga terbantu untuk memastikan tampilan ayatayat Alkitab yang tepat ketika saya
mengerjakan tampilan untuk ibadah di gereja dengan Software SABDA. Begitu pula dengan kebutuhan
referensi Alkitab dalam bahasabahasa lain di luar bahasa Indonesia dan English, referensi bukubuku
rohani, sampai memeriksa ketepatan lirik dari kidung atau pujipujian Kristen walau di kidung tersebut

tidak ada secara eksplisit notasi lagulagunya. Adanya aplikasi Alkitab SABDA sangat membantu saya
dalam pelayanan dan memang selayaknya aplikasi SABDA perlu dipakai oleh setiap orang Kristen.
[Linda Cheang Yue Lin, Staf Multimedia di Gereja Injili Keluarga Kristus Bandung dan
Moderator PESTA]

Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah mendapatkan banyak manfaat berkat adanya Alkitab
digital? Silakan bagikan kesaksian Anda kepada kami agar lebih banyak lagi orang Kristen yang
menggunakan teknologi untuk mendalami kebenaran firmanNya.
Kirim Kesaksian

PELAYANAN / PROYEK / PROGRAM

App

✞ech: Alkitab yang Digital dalam Berbagai Format

Di era teknologi, Alkitab digital telah menjadi bagian dari kehidupan rohani orangorang percaya.
Alkitab telah dibuat dalam berbagai format digital untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Salah
satu format digital yang banyak digunakan oleh orang Kristen masa kini adalah Alkitab yang
digunakan melalui situs atau web. Dari sekian banyak situs Alkitab, situs Alkitab SABDA adalah yang
paling banyak diakses. Situs Alkitab SABDA, yang dikembangkan oleh Yayasan Lembaga SABDA
(YLSA), memiliki fiturfitur yang lengkap dan terintegrasi, seperti pencarian, studi kata, studi kamus,
nomor strong, tafsiran dan catatan, studi peta, dan masih banyak lagi. Sekarang ini, Alkitab SABDA
juga menyediakan fitur audio. Bahan dalam fitur audio tersebut adalah hasil kerja sama dengan
berbagai organisasi penyedia Alkitab audio, salah satunya adalah Faith Comes by Hearing, yang
menyediakan Alkitab audio dalam berbagai bahasa.

Selain itu, Alkitab digital juga tersedia dalam aplikasi untuk perangkat mobile, seperti aplikasi
GoBible untuk OS Java dan aplikasiaplikasi untuk OS Android. YLSA bekerja sama dengan tim
Alkitab dan telah mengembangkan beberapa aplikasi Android untuk studi Alkitab, seperti aplikasi
Alkitab, Tafsiran, Kamus Alkitab, AlkiPEDIA, Peta Alkitab, Alkitab Yang Terbuka, dan masih banyak
lagi. Dalam perkembangan selanjutnya, Alkitab digital juga bisa diakses melalui aplikasi chatting
(messenger) seperti Telegram, LINE, dan sebagainya, dengan teknologi BOT. Salah satunya adalah

program SABDA Bot yang saat ini bisa digunakan oleh pengguna Telegram. Dengan SABDA Bot,
pengguna tinggal menuliskan perintah singkat, yaitu memasukkan alamat ayat Alkitab pada aplikasi
Telegram. Otomatis, robot akan mengirimkan ayat yang kita minta.

Masih banyak lagi media lain yang bisa digunakan untuk mengakses Alkitab digital. Sesuai dengan
mottonya, "Bible Everywhere", YLSA ingin memanfaatkan setiap perkembangan teknologi untuk
menyediakan Alkitab dalam berbagai platform sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Dengan tersedianya Alkitab di manamana, kiranya Roh Kudus dapat membawa firmanNya itu
sampai ke dalam hati sehingga mereka dapat bertemu dengan Allah dan mengenal kasihNya.

✞

App ech: Scripture App Builder: Teknologi untuk Organisasi/Tim
Penerjemahan Alkitab

Scripture App Builder (SAB) merupakan alat pembangun aplikasi yang dikembangkan oleh SIL
International. Alat yang bisa diperoleh secara gratis ini dapat menolong organisasi/tim penerjemahan
Alkitab bahasa suku untuk mendigitalkan teks Alkitabnya ke dalam platform Android.
SAB lahir dari kerinduan SIL untuk mengembangkan sebuah aplikasi sederhana guna menyebarkan
Alkitab bahasa suku ke dalam bentuk digital. Awalnya, mereka ingin menyediakan sebuah alat yang
bisa dimodifikasi, bisa dipakai tanpa akses internet, terintegrasi dengan audio, dan dapat menyorot
setiap ayat yang dibaca. Perkembangan selanjutnya justru menghasilkan sebuah app builder, yaitu
SAB, yang bisa digunakan oleh organisasi penerjemahan Alkitab mana pun untuk membuat aplikasi

Alkitabnya sendiri.
Dalam SAB tersedia fiturfitur khusus untuk mengoptimalkan Alkitab dalam media aplikasi mobile,
seperti pemutar audio, penyorotan kata, catatan kaki, popup penampil ayat, dan lainlain. Kelebihan
lain, SAB juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi bahan pendukung Alkitab, seperti cerita
bergambar, renungan harian, panduan doa, buku pujian, dan lainlain.
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah salah satu organisasi yang telah menggunakan SAB untuk
membuat aplikasi Alkitab yang sedang dikerjakannya, yaitu Alkitab Yang Terbuka (AYT). Aplikasi lain
yang dibangun dengan menggunakan SAB, yaitu Cerita Alkitab Terbuka (CAT), Cerita Injil Alkitab
(CIA), Kidung, komikkomik Alkitab, dan masih banyak lagi. SAB juga telah digunakan oleh timtim
penerjemahan Alkitab bahasa suku di Indonesia, seperti kumpulan Alkitab di Maluku, Alkitab di
Sulawesi, dan Alkitab di Papua.
Apakah Anda saat ini terlibat dalam tim penerjemahan Alkitab dan rindu agar teks Alkitab yang
sedang dikerjakan dapat disebarkan secara digital melalui app? Anda bisa menjadikan SAB
sebagai alat untuk mewujudkan hal tersebut. Silakan melihat fiturfitur yang tersedia dan instruksi
penggunaan aplikasi ini. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pengembang aplikasi ini,
silakan kunjungi halaman berikut.
Halaman Pengembang

ARTIKEL+

Alkitab yang Digital di Zaman Digital

Teknologi terus berkembang di segala bidang. Hal ini juga berdampak terhadap Alkitab, mulai dari
bentuk perkamen, cetak kertas, hingga saat ini, Alkitab dalam bentuk digital. Penggunaan Alkitab
digital di zaman ini sudah menjadi hal yang biasa bagi orang Kristen. Suzi Levine, Duta besar
Amerika Serikat untuk Switzerland, diminta bersumpah di atas Alkitab digital karena di sana tidak
tersedia Alkitab cetak. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab digital sudah bisa diterima oleh
masyarakat pada abad ini, menggantikan atau bersanding dengan Alkitab cetak. Meskipun demikian,
beberapa orang tetap kukuh menggunakan Alkitab cetak dalam pelayanan mereka karena berbagai
alasan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pro atau kontra dengan pemakaian Alkitab digital
ini? Mari kita simak beberapa artikel berikut ini mengenai Alkitab digital dan Alkitab cetak. Kiranya

menjadi berkat.

Apakah Alkitab yang Digital Sesuci Alkitab Cetak?
"Kami melihat banyak orang membaca Alkitab digital, dan mungkin akan lebih banyak lagi,
sebagaimana teks digital menjadi semakin dan semakin tidak asing bagi kita."
(G. Brooke Lester, Asisten Profesor untuk "Hebrew Bible" dan Pemimpin "Emerging
Pedagogies" di GarretEvangelical Theological Seminary)

Mengapa Kami Masih Menggunakan Alkitab Cetak dalam
Kelompok Pemuda
"Yang mendorong kita adalah hasrat untuk melihat pemuda tidak hanya membaca Alkitab,
tetapi juga berinteraksi dengan Alkitab untuk mengerti dan menerapkannya dalam hidup
mereka."
(Donny Kwan, Pelayan Pemuda di West Ryde Anglican Church)

Aplikasi Alkitab di Gereja: Ide yang Baik atau Buruk?
"Hanya karena masyarakat menyambut aplikasi sebagai cara yang lebih disukai untuk
berhubungan dengan orangorang, bisnis, dan organisasi tidak berarti aplikasi itu baik untuk
gereja secara otomatis."
(Poncho Lowder, CEO dari Custom Church Apps)
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