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EDITORIAL
Shalom Sahabat Apps4God,
Tanggal 2 Mei adalah hari Pendidikan Nasional Indonesia. Pendidikan adalah kunci penting yang
menentukan masa depan sebuah negara. Pendidikan bukan hanya bicara soal ranah kognitif dan
psikomotorik, tetapi juga soal afektif dan moral dari generasi ini. Orangtua Kristen, gereja, dan
guru Kristen adalah agen penting dalam pendidikan yang akan menolong generasi muda mengenal
dan memancarkan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Bagaimana caranya? Tentu dengan
perhatian dan keterlibatan kita untuk memperkenalkan firman Tuhan sehingga mereka boleh
hidup dalam kasih Tuhan. Karena itu, mari kita mengambil satu langkah penting untuk
mendorong mereka belajar firman Tuhan melalui Pemahaman Alkitab (PA). Tantangannya
sekarang adalah bagaimana generasi muda, yang tidak bisa hidup tanpa teknologi smartphone,
bisa melakukan PA dengan gadgetnya?
Tantangan ini menjadi kesempatan bagi Yayasan Lembaga SABDA, yang adalah mitra

Apps4God, untuk mencanangkan gerakan #ayo_PA! Pada edisi kali ini, kita akan mengenal
lebih dalam apa itu gerakan "#ayo_PA!", pelayanan apa yang mereka kerjakan, serta bagaimana
kita bisa juga ikut terlibat di dalamnya. Salam Apps4God!
In Christ,
Hilda Debora
Pemimpin Redaksi APPPS LIVE
hilda@inchrist.net
Tentang

REPORTASE

✞rain: "PA untuk Generasi Digital" di PPA Berea GKI Sorogenen

App

Bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional, Yayasan Lembaga SABDA dan tim Apps4God
mendapat undangan untuk melayani remaja di PPA IO998 Berea  GKI Sorogenen. Topik yang
diberikan adalah "Pendalaman/Pemahaman Alkitab (PA) untuk Generasi Digital". Topik yang
sangat menarik karena sesuai dengan beban dan panggilan YLSA. Karena itu, acara ini memaksa
kami untuk menggulirkan "bola" yang sebenarnya disiapkan untuk semester depan. Namun,
karena Tuhan berbicara lain, maka kami segera menyiapkan tim untuk melayani remajaremaja di
PPA Berea. Diawali dari acara ini, maka YLSA mencanangkan gerakan #ayo_PA! untuk segera
dimulai pada bulan Mei dan bulanbulan selanjutnya. #Ayo_PA! adalah gerakan untuk mengajak
remaja/pemuda Kristen belajar firman Tuhan dengan menggunakan teknologi/gadgetnya, baik
secara pribadi maupun kelompok.

Dalam acara di PPA Berea, tim SABDA membagi materi presentasi dalam dua sesi. Sesi pertama
berbincang tentang apa itu "Generasi Digital Native" yang Kristen dan bagaimana mereka bisa
bertumbuh secara rohani. Lalu, pada sesi kedua, dipaparkan tentang bagaimana remaja Kristen
bisa melakukan PA yang menyenangkan dengan gadget mereka. Secara khusus, setiap peserta
dipandu untuk mempraktikkan metode PA S.A.B.D.A. (Simak, Analisa, Belajar, Doa/Diskusi,
Aplikasi) sehingga mereka memiliki panduan yang jelas. Sedangkan alatalat yang kami sarankan

untuk digunakan adalah aplikasi Alkitab, AlkiPEDIA, Kamus Alkitab, dan Tafsiran yang bisa
mereka unduh di Playstore atau kami menginstalkannya di HP mereka dengan mudah.

Setelah acara presentasi selesai, beberapa peserta memberikan umpan balik. Salah satu peserta
mengatakan bahwa melalui materi ini, ia dapat melakukan PA kapan saja dan di mana saja
dengan cara yang menyenangkan, menggunakan teknologi yang ada di gadgetnya. Yang lain juga
menanggapi bahwa ketika ia aktif di dunia maya, ia harus ingat untuk menyebarkan firman Tuhan,
tidak membuangbuang waktu untuk melakukan hal yang siasia. Kiranya setiap materi yang
disampaikan mendorong setiap peserta semakin bersemangat untuk bertumbuh dan belajar firman
Tuhan dengan menggunakan gadget yang mereka miliki dan membagikannya kepada teman
teman mereka. "Gadgetku untuk pertumbuhan rohaniku dan temantemanku!"
Informasi mengenai presentasi materi yang dibawakan oleh tim #ayo_PA! pada acara ini bisa
Anda dapatkan pada kolom Artikel+ edisi ini. Salam Apps4God.

✞

App alks: "Awas Belenggu Teknologi" di Persekutuan Pemuda GKA
Abdi SABDA
Hari Sabtu tanggal 23 April 2016, tim Apps4God menghadiri sebuah persekutuan pemuda di
GKA Abdi SABDA yang mengangkat tema "Awas Belenggu Teknologi". Acara yang diikuti oleh 17
pemuda ini dibawakan oleh Sdr. Yeremia, mahasiswa sekolah teologi yang sedang praktik
pelayanan di GKA Abdi SABDA. Materi yang diangkat menjelaskan bahwa kini mayoritas kaum
muda adalah generasi Z. Generasi ini adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi dan
memiliki gaya hidup yang multitasking dan serba cepat, dan telah mengalami belenggu dari
teknologi itu sendiri. Belenggu tersebut mengakibatkan solitude phobia atau ketakutan terhadap
keheningan. Keheningan dianggap sesuatu yang negatif karena diam dalam keheningan berarti
tidak berbuat apaapa yang mengakibatkan manusia tidak produktif dan tertinggal oleh
perkembangan zaman. Padahal, keheningan adalah salah satu disiplin rohani dan di dalam
keheningan bersama Tuhan, hidup kita dimurnikan dan diluruskan kembali.

Di akhir renungan, Sdr. Yeremia mengajak peserta kembali pada keheningan untuk berinteraksi
dengan Allah dalam suasana hati yang tenang, teduh, serta bersih, di tengah kesibukan mereka
berinteraksi dengan teknologi. Namun, keheningan bukanlah barang jadi yang gampang
dilakukan, melainkan hal yang membutuhkan perjuangan untuk sampai pada tahap menjadi waktu
yang spesial bersama Allah.
Presentasi ini tentunya sangat cocok dan relevan dengan anggota persekutuan yang adalah kaum
pemuda masa kini. Sayangnya, materi yang disampaikan terlalu menitikberatkan pada teknologi
dari sisi negatifnya, sedangkan sisi positif dari teknologi tidak terlalu disinggung. Selain itu, tidak
diberikan aplikasi praktis bagaimana supaya teknologi bisa dipergunakan secara positif,
khususnya dalam pertumbuhan relasi pribadi dengan Tuhan. Tim Apps4God berharap, pada
masa yang akan datang materi seputar teknologi bisa diangkat secara lebih luas dan berimbang
sehingga dapat dipakai bagi kemuliaan Tuhan.
Presentasi "Awas Belenggu Teknologi

KOMUNITAS

✞

App alks: Sharing dari Peserta Kegiatan #ayo_PA! di PPA Berea GKI
Sorogenen
Pelayanan perdana tim SABDA melalui gerakan #ayo_PA! di PPA IO998 Berea  GKI
Sorogenen, pada 2 Mei 2016 yang lalu mendapat respons yang baik dari anggota maupun mentor.
Berikut ini, sharing dari salah satu peserta dan mentor yang mengikuti kegiatan #ayo_PA! ini.

... Saya menjadi mengerti ternyata gadget bisa digunakan untuk PA. Dan, PA dengan menggunakan
gadget lebih asyik. Saat ini, saya ingin melakukan PA dengan metode S.A.B.D.A. menggunakan
aplikasiaplikasi Android yang diberikan kepada saya. Semoga saya dapat melakukan PA setiap hari
dan saya dapat mengajak temanteman untuk PA menggunakan gadget. Semoga kita dapat
memberitakan firman Tuhan dengan menggunakan gadget supaya gadget yang kita miliki dapat
menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan.
[Renando Bagus Kurniawan, anggota PPA Berea]

Kami dari PPA BEREA IO 998 GKI Sorogenen sangat senang dan terberkati atas presentasi dari
program dan aplikasi SABDA, yang semuanya bisa didownload di Google Play. Anakanak menti
sangat senang karena banyak hal baru yang mereka dengar dan ketahui dari aplikasi SABDA Android.
Terutama tentang Alkitab yang ternyata sangat mudah dan cepat menggunakannya sehingga anak
anak menti dengan cepat dapat mencari dan menyorot ayat Alkitab. Dengan begitu, mereka dengan
mudah dapat membagikan ayat dan saat teduh mereka ke sosmed dan japri temanteman mereka.
Banyak yang berkomentar positif setelah mendengar presentasi dari kakakkakak SABDA dan mulai
rajin membaca Alkitab maupun saat teduh. Yang paling penting, mereka mulai berani untuk belajar PA
pribadi dan kelompok kecil. Puji Tuhan, kami, anakanak menti dan para mentor menjadi terbuka
wawasan dan cara pandang kami dalam menggunakan HP Android kami untuk kemuliaan nama
Tuhan.
[Glen Jansen Kuhuwael, Mentor PPA Berea]

Bagaimana dengan pendapat Sahabat Apps4God? Apakah Anda tertarik dan ingin mengenal
lebih banyak tentang gerakan #ayo_PA! ini? Silakan kontak kami dan bergabunglah dengan
komunitas gerakan #ayo_PA!
Kontak Tim Gerakan #Ayo_PA!

Situs #Ayo_PA!

✞alks: Wawancara Seputar Dampak Teknologi dan Kekristenan

App

Selain menghadiri persekutuan pemuda di GKA Abdi SABDA, tim Apps4God juga
berkesempatan melakukan wawancara dengan Sdr. Yeremia Yordan Putra (mahasiswa praktik
dari STT Amanat Agung) dan Sdri. Ima (pengurus bidang koinonia) di gereja GKA Abdi SABDA.
Mereka berdua terlibat dalam pelayanan pemuda di GKA Abdi SABDA dan memiliki perhatian
terkait dengan isu teknologi yang sejalan dengan gerakan "Apps4God". Berikut petikan
wawancara yang kami lakukan.
Beberapa minggu terakhir ini, Anda mulai mengangkat tema teknologi sebagai materi
khotbah untuk pemuda, bisa diceritakan apa yang menjadi alasan pemilihan tema tersebut?
Yeremia: Tahun ini, kami dari pengurus mengangkat tema "Jangan Menyianyiakan Hidupmu"
atau "Don't Waste Your Life" dari bukunya John Piper sebagai tema besar. Sepanjang tahun ini,
kami mencoba menjelaskan apa sih (masalahmasalah) yang terkait dengan kehidupan anak
muda sehingga mereka tidak menyianyiakan hidupnya. Kami mencoba memikirkan tema yang
berkaitan erat dengan kehidupan anak muda, salah satunya adalah teknologi.
Kami membahas tema teknologi selama sebulan. Kami membagi tema tersebut ke dalam dua
topik. Pertama, "God and Google", yang lebih mengarah pada bagaimana remaja memahami
bahwa dalam hidup ini Allah menyisakan sebagian misteri kepada manusia. Kedua, "Awas

Belenggu Teknologi", yang kesannya lebih negatif. Kami coba mulai mengangkat tema teknologi
karena kalangan pemuda saat ini identik dengan generasi Y dan Z, generasi yang kehidupannya
tidak lepas dari (arus) digitalisasi.
Apakah penggunaan teknologi dalam pelayanan mendesak menurut Anda?
Yeremia: Menurut saya, mendesak dan relevan karena memang Injil harus selalu kontekstual. Di
mana Injil ada, ia harus mengakar pada budaya setempat. Dan, kita tahu generasi apa yang kita
hidupi saat ini. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengemas ulang Injil, bukan mengganti
esensi Injil itu supaya diterima kalangan masa kini yang mau tidak mau harus melalui teknologi.
Tidak mungkin kita menyampaikan Injil dengan sesuatu yang asing bagi mereka, bukan?
Lihat Wawancara Lengkap

Presentasi Pertama "God and Google"

Presentasi Kedua "Awas Belenggu Teknologi"

PELAYANAN / PROYEK / PROGRAM

✞rain: Gerakan #ayo_PA!

App

Remaja dan pemuda zaman ini adalah generasi digital native karena mereka lahir dan hidup di era
teknologi digital. Hampir sepanjang hari mereka aktif berinteraksi dengan menggunakan
smartphonenya. Hal ini bisa berakibat buruk jika tidak diwaspadai, tetapi menggunakan
smartphone adalah hal yang tidak bisa dihindari. Melihat fakta ini, Yayasan Lembaga SABDA
(YLSA) memperkenalkan gerakan #ayo_PA! untuk menolong pemuda dan remaja menggunakan
gadgetnya dengan benar, terutama untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Melalui #ayo_PA!,
YLSA mengajak generasi muda untuk memakai alatalat teknologi yang telah Tuhan ciptakan itu
kembali kepada kebenaran Alkitab untuk kemuliaan Tuhan.
#Ayo_PA! menawarkan acara pelatihan atau seminar untuk menolong pemuda dan remaja
memanfaatkan teknologi/gadgetnya untuk melakukan Pemahaman Alkitab (PA), baik secara
pribadi maupun berkelompok. Gerakan ini juga bertujuan untuk menolong hambahamba Tuhan,

guruguru Kristen, dan orangtua untuk mengenal alatalat teknologi dan bagaimana
menggunakannya untuk belajar firman Tuhan.
Untuk itu, YLSA sudah menyediakan materi seminar yang bisa dilihat dan diunduh dari internet:
1. Bahan presentasi "PA dan Generasi Digital".
(http://www.slideshare.net/sabda/pauntukgenerasidigital61805209 ;
http://www.slideshare.net/sabda/generasidigitaldanpa61805341)
2. Brosur aplikasi SABDA Android.
(http://apps4god.org/images/AplikasiSabdaAndroidKecil.jpg)
3. Brosur Metode PA S.A.B.D.A. (Simak, Analisa, Belajar, Doa/Diskusi, Aplikasi).
(http://apps4god.org/images/MetodeSABDA.jpg)
Sahabat Apps4God juga bisa terlibat dalam gerakan #ayo_PA! ini. Jika tertarik untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai gerakan ini, silakan kontak tim gerakan #ayo_PA! untuk
mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Kontak Tim Gerakan #Ayo_PA!

ARTIKEL+

Menggunakan Gadget untuk Mengenal Allah dan Memahami Alkitab

Teknologi terus berkembang dan banyak orang berinovasi untuk memanfaatkan teknologi secara
maksimal. Mulai dari anakanak hingga orang dewasa teknologi sudah tidak asing bagi mereka.
Bagi anakanak muda masa kini boleh dikata mereka sudah ahli menggunakan berbagai gadget
dengan kecanggihan teknologinya, khususnya laptop, tablet, smartphone, smartwatch, dsb.. Bagi
mereka, gadget adalah sahabat mereka. Gadget bisa berdampak positif ataupun negatif
tergantung untuk apa kita menggunakannya. Namun, sebagai anakanak Allah, kita harus ingat
bahwa Tuhan mempunyai maksud terhadap semua ciptaanNya, begitu juga dengan gadget kita.
Mari menggunakan gadget untuk Tuhan, terutama untuk membangun kerohanian kita. Salah
satunya adalah untuk belajar firman Tuhan. Hal ini sejalan dengan visi dari gerakan #ayo_PA!
yang rindu mengajak para remaja dan pemuda Kristen memakai gadget untuk melakukan
Pemahaman Alkitab (PA). Dalam artikel di bawah ini, kita akan melihat bagaimana menggunakan
gadget smartphone untuk melaksanakan tujuan Allah dalam hidup kita. Selain itu, simak pula dua
materi dalam slideshare tentang bagaimana kita dapat menggunakan gadget kita untuk melakukan
PA.

Surat untuk Remaja ketika Membuka Smartphone Pertama
Mereka
(Letter to Teens Unboxing Their First Smartphone)
"Cara Anda menggunakan teknologi Anda mengungkapkan hatimu."
(Tim Challies, Pendeta Grace Fellowship Church, Toronto, Ontario)

SlideShare: PA untuk Generasi Digital (part1)
Generasi digital adalah mereka yang lahir dan bertumbuh di zaman ini atau di era digital.
Generasi digital atau biasa disebut dengan digital native tidak bisa lepas dari teknologi.
Bagaimana dengan digital native yang Kristen? Bagaimana mereka dapat bertumbuh secara
rohani dengan gadget yang mereka pakai setiap hari?

SlideShare: Generasi Digital dan PA (part2)
PA adalah Pendalaman Alkitab untuk kita dapat memahami Alkitab. PA dapat dilakukan secara
pribadi atau kelompok. Gadget dapat digunakan untuk melakukan PA. Beberapa metode PA
yang bisa digunakan, yaitu Anda Punya Waktu (berPA dengan mendengarkan Alkitab Audio),
Alkitab Setiap Hari (Walking With God) dalam group FB, metode S.A.B.D.A. (Simak, Analisa,
Belajar, Doa/Diskusi, Aplikasi).
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