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EDITORIAL
Shalom Sahabat Apps4God,
Puji Tuhan! Sudah hampir satu bulan ini gerakan #ayo_PA! terus dikumandangkan, baik melalui
presentasi di berbagai gereja, persekutuan, maupun melalui media sosial. Sejalan dengan itu,
semakin kita sadari betapa pentingnya melakukan Pendalaman Alkitab (PA). Salah satu metode
yang ditawarkan dalam #ayo_PA! adalah metode S.A.B.D.A. (Simak, Analisa, Belajar, Doa/Diskusi,
Aplikasi). Metode ini bisa menjadi langkah awal untuk melakukan PA yang menyenangkan dan
melibatkan gadget dalam penggalian firman Tuhan. Apalagi di era digital, banyak informasi yang
begitu mudah untuk diakses, tidak terkecuali bahanbahan biblika digital yang mendukung
penggalian Alkitab. Pada edisi ini, mari kita melihat berbagai pergerakan yang terus terjadi di dunia
digital demi menolong orangorang semakin mencintai Alkitab, baik melalui #ayo_PA! maupun
pelayanan lainnya. Bagaimana dengan Anda? Mulailah dari diri kita sendiri untuk makin mencintai
dan mendalami firmanNya setiap hari. Ajak pula lebih banyak orang untuk melakukan hal yang
sama. Kiranya edisi ini dapat menolong Sahabat Apps4God. Kami juga menantikan pendapat dan
masukan Anda mengenai gerakan #ayo_PA! ini.

In Christ,
Hilda Debora,
Pemimpin Redaksi APPPS LIVE
hilda@inchrist.net
Tentang

REPORTASE

App

✞rain: #Ayo_PA! di GKAI Betlehem: Gadget untuk Kemuliaan Tuhan

Pada Jumat, 20 Mei 2016, tim Ayo PA dari Yayasan Lembaga SABDA diundang untuk memberikan
pengarahan mengenai "PA untuk Generasi Digital" di Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI)
Betlehem. Dalam acara yang dihadiri oleh 30an remaja dan pemuda tersebut, tim #ayo_PA!
membawakan dua sesi presentasi. Dalam sesi pertama, menjelaskan tentang generasi digital dan
bagaimana gadget mereka dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan, khususnya untuk belajar firman
Tuhan. Pada sesi yang kedua, tim #ayo_PA! memandu peserta memahami bagaimana melakukan
Pendalaman Alkitab (PA) dengan gadget melalui metode S.A.B.D.A. yang melibatkan beragam
aplikasi studi Alkitab seperti Alkitab SABDA, AlkiPEDIA, Kamus Alkitab, dan Tafsiran. Melalui
metode ini, tiap orang dapat menggali kekayaan firman Tuhan dalam PA pribadi atau PA kelompok
secara menyenangkan (fun).

Respons para peserta, yang kebanyakan mahasiswa STT tingkat satu, cukup positif. Mereka
menyadari bahwa ternyata gadget mereka bisa dipakai untuk belajar mengenal Tuhan sehingga
dapat menolong mereka bertumbuh secara rohani. Dalam penghujung acara, MC bersama peserta
yang hadir menyimpulkan bahwa sebagai generasi digital mereka harus berkomitmen untuk memakai
gadget mereka untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kesenangan diri semata. Komitmen ini akan
menentukan arah gereja di masa depan, generasi muda, generasi digital native.
"Gadgetku untuk pertumbuhan rohaniku dan temantemanku!"

✞

✞

App rain: Tim #Ayo_PA! Memberikan Pelatihan kepada Tim Youth
Mission Conference (YMC)
Pada Senin, 23 Mei 2016, tim Youth Mission Conference (YMC) yang diwakili oleh Pak Hagai,
Joshua, dan Joseph berkunjung ke kantor SABDA untuk mendapatkan pengarahan tentang materi
#ayo_PA! Mereka akan menyampaikan materi ini dalam acara YMC di Medan pada tanggal 6  8
Juni 2016. Untuk dapat menyampaikan materi dengan baik, tentu saja trainer #ayo_PA! harus dapat
menangkap visi dan misi dari gerakan ini. Apa itu #ayo_PA! Mengapa gerakan #ayo_PA! ini
diadakan? Bagaimana caranya? Siapa sasarannya? Apa keunikan dari gerakan ini? Hasil apa yang
diharapkan dari setiap peserta yang mendapatkan materi #ayo_PA! Semua itu disampaikan oleh
masingmasing tim #ayo_PA! kepada rekanrekan dari YMC. Lalu, tim SABDA juga memberikan
penjelasan tentang perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mengadakan kegiatan #ayo_PA!
seperti brosurbrosur, materi presentasi, aplikasi yang harus ada dalam HP peserta, dan
perlengkapanperlengkapan teknis lainnya. Setelah itu, tim YMC juga mendapat pengarahan tentang
bagaimana menyampaikan dua materi presentasi tentang "PA dan Generasi Digital". Puji Tuhan!
Mereka dapat mengikuti pengarahan dengan baik dan akan mempresentasikan tentang materi ini
kepada rekanrekan YMC lainnya di Semarang, sebelum berangkat ke Medan.

Sebagai berkat dari pelatihan ini, Pak Hagai memastikan bahwa dia sendiri harus mempraktikkan
PA dengan metode S.A.B.D.A. supaya gerakan #ayo_PA! ini sungguhsungguh bisa diajarkan
dengan baik. Jika tim YMC ingin mengajarkan kepada generasi digital tentang pelayanan misi, mau
tidak mau mereka harus dibawa untuk memahami firman Tuhan. Dengan begitu, mereka akan
memiliki kehidupan rohani yang alkitabiah dan siap untuk menjalankan misi Amanat Agung Allah di
era teknologi ini.

Reportase lainnya:

App

✞alks: #Ayo_PA! di Gereja JKI Sola Gratia

App

✞alks: #Ayo_PA! di Gereja JKI Sola Gratia

Pada hari Sabtu, 21 Mei 2016, tim #ayo_PA! kembali mendapat undangan untuk berbagi tentang
gerakan ini kepada remaja dan pemuda di Gereja JKI Sola Gratia, Solo. Meski undangan ini
mendadak, tetapi tim #ayo_PA! bersyukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan yang Dia berikan
untuk berbagi. Tim yang berangkat hari itu adalah ... Selengkapnya

Presiden Jokowi Kini Punya Akun YouTube Resmi
"Gunakan caracara baru dalam menyampaikan informasi, tinggalkan polapola lama ...."
(Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya punya akun resmi di situs berbagi video, YouTube.
Peluncuran akun itu sendiri dilakukan di Istana Bogor, Sabtu (28/5/2016). Menggunakan nama
sapaan akrabnya, akun YouTube Jokowi dapat diakses melalui URL: http://youtube.com/c/jokowi.
Bagaimana dengan tubuh Kristus? Sudahkah kita juga mengaplikasikan penggunaan teknologi
teknologi terkini, seperti YouTube, untuk memberitakan InjilNya? Mari gunakan caracara baru
untuk menyampaikan Kabar Baik ....
Sumber:
Kompas.Com, 28 Mei 2016
Presiden Jokowi Kini Punya Akun YouTube Resmi

KOMUNITAS

App

✞alks: Testimoni Pendalaman Alkitab dengan Metode S.A.B.D.A.

Pada edisi sebelumnya, kita telah berkenalan dengan gerakan #ayo_PA! yang mengajak generasi
digital untuk berPA dengan gadget menggunakan metode PA S.A.B.D.A.. Metode Pendalaman
Alkitab (PA) S.A.B.D.A. adalah sebuah metode menggali Alkitab yang diusung oleh Yayasan
Lembaga SABDA (YLSA) dengan akronim S.A.B.D.A. (Simak, Analisa, Belajar, Doa dan Diskusi,
Aplikasi) yang mudah diingat dan metode yang fleksibel untuk digunakan. Selain itu, semua
alat/bahan digital juga sudah disediakan oleh YLSA. Seluruh staf YLSA juga sudah
mempraktikkannya dalam acara PA harian di kantor. Berikut ini pendapat mereka:

Metode S.A.B.D.A. untuk pendalaman Alkitab sangat cocok apabila kita ingin menggali lebih dalam
firman Tuhan beserta seluruh kekayaannya. Ditambah lagi, dengan teknologi smartphone dan aplikasi
studi Alkitab yang lain, saat berPA bisa menjadi saat yang paling menyenangkan dalam kegiatan kita
seharihari. Jadi, ayo kita berPA dengan metode S.A.B.D.A.!
[Odysius, staf Penjangkauan YLSA]

Setelah menggunakan metode S.A.B.D.A., pendalaman Alkitab terasa lebih mendalam. Setiap langkah
yang ada menggiring kita untuk dapat menggali Alkitab secara baik dan benar.

[Pioneer, staf Multimedia YLSA]

Setelah menggunakan metode S.A.B.D.A. dengan temanteman di kelompok PA SABDA, saya jadi
bersyukur karena setiap kata dalam firman Tuhan memiliki arti yang sangat dalam. Saya berterima
kasih atas teknologi yang Tuhan sudah berikan sehingga metode S.A.B.D.A. dapat dijalankan dengan
lebih efektif dengan alatalat digital yang ada. Ayo PA!
[Davida, staf HRD YLSA]

Selain itu, sahabat Apps4God juga bisa mendengarkan sharing staf YLSA lainnya di dalam video
testimoni berikut ini.

Mari menggunakan metode S.A.B.D.A. dalam pendalaman Alkitab kita dengan memanfaatkan
teknologi dan alatalat studi Alkitab digital yang YLSA telah sediakan, seperti AlkiPEDIA, Kamus
Alkitab, Tafsiran, dan membagikan pelajaran yang kita punya melalui media sosial kita.

Selengkapnya tentang Metode S.A.B.D.A.

Undangan:
Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami untuk melakukan PA dengan metode S.A.B.D.A.
mulai Rabu, 1 Juni 2016. Bergabunglah dalam Facebook Ayo PA untuk mendalami Alkitab dari
kitab 1 Timotius. #ayo_PA!

PELAYANAN / PROYEK / PROGRAM

✞

App alks: Pemanfaatan Facebook Group untuk Memperlengkapi Tubuh
Kristus Abad ke21
Generasi digital akan menjadi bagian terbesar dari gereja Tuhan di abad ke21 ini. Oleh karena itu,
gereja seharusnya memanfaatkan teknologiteknologi terkini untuk memperlengkapi jemaatnya yang
sudah melek teknologi. Dengan teknologi, mereka akan mengadopsi cara baru dalam menggali
kebenaran firman Tuhan dan mempelajari topiktopik kekristenan sehingga relevan dengan dunianya

yang serba gadget. Media sosial Facebook merupakan salah satu teknologi yang saat ini cukup
banyak dipakai oleh masyarakat umum, termasuk anggota jemaat. Bahkan, statistik menunjukkan
bahwa pengguna Facebook di Indonesia sudah mencapai 79 juta akun. Peluangnya sangat besar
bagi gereja untuk memanfaatkan Facebook sebagai salah satu sarana memperlengkapi jemaat di
era digital ini.
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) terus akan mendorong gereja untuk menciptakan caracara baru
melayani generasi digital. Salah satunya adalah dengan Facebook, ada peluang besar untuk
melayani lebih banyak orang karena sebagian besar waktu mereka dipakai untuk berada di dunia
maya. Membuat Facebook Grup untuk berdiskusi dapat menolong anggotanya mendalami kebenaran
firman Tuhan atau mempertajam pengetahuan mereka akan wawasan kekristenan. Berikut ini, kita
akan berkenalan dengan beberapa grup diskusi yang dikelola tim Penjangkauan YLSA. Kiranya
menjadi pencerahan bagi gereja untuk melayani generasi digital abad ini.
1. Grup Kepemimpinan Kristen
Setiap orang adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi diri sendiri dan keluarga. Sebab itu, kita
perlu membekali diri kita dengan prinsipprinsip kepemimpinan Kristen yang alkitabiah supaya kita
bisa memimpin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Grup ini memperlengkapi masyarakat
Kristen sehingga mereka dapat mewarnai dunia kepemimpinan dengan kepemimpinan yang baik
dan efektif serta berdampak bagi pelebaran KerajaanNya.
Grup Kepemimpinan Kristen
2. Grup BioKristi (Biografi Kristiani)
Grup ini hadir sebagai wujud kerinduan Yayasan Lembaga SABDA untuk menjadi sarana bagi orang
orang percaya untuk belajar melalui kehidupan tokohtokoh Kristen yang telah menjadi teladan iman
dalam karya dan hidup yang mereka jalani. Setiap anggota yang bergabung dalam grup ini dapat
saling berbagi pelajaran hidup dan iman melalui berbagai topik diskusi dari tokohtokoh yang
disajikan. Grup ini baru saja menyelesaikan diskusi mereka dan akan mengadakan kembali diskusi
online selanjutnya pada bulan Juni dengan topik "Martin Luther".
Grup Biokristi
Setiap orang boleh bergabung dan belajar dalam grupgrup Facebook di atas, marilah ikut! Gereja
juga dapat ikut untuk melihat contoh nyata bagaimana gereja dapat menolong jemaat generasi abad
ini. Jika gereja memerlukan informasi yang lebih banyak, jangan segan untuk menghubungi kami.
Dengan senang hati, kami akan menolong.

Rancangan anugerah Tuhan sungguh luar biasa. RencanaNya sungguh tak bisa diselami dengan
pikiran manusia, masih banyak yang harus kita pelajari dan renungkan dengan bimbingan Roh Kudus.
[Arief Kristianto, Anggota Grup BioKristi]

Bagi saya pribadi, sejak mengikuti diskusi ini (walau sempat macet lama nggak ikut, namun akhirnya
bisa ikutan sampai selesai), di mana saya membaca dari topik 1 sampai topik ke 50 ini sungguh makin
membuka pikiran dan hati saya tentang: arti penderitaan dan kematian Kristus, yang tidak semua
orang Kristen mengetahuinya secara mendalam (sekalipun ayatayat Alkitab tsb. pernah dibaca
sebelumnya). Ada kerinduan di hati dan terlintas di pikiran saya, jika seandainya setiap orang Kristen
dibukakan pikiran dan hatinya tentang 50 kebenaran firman Tuhan ini dan mulai bertumbuh dalam
kebenaran ini tiaptiap hari, maka mungkin tidak akan kita dengarkan & melihat lagi orangorang
Kristen hidup mendukacitakan Kristus lagi dengan ruparupa kecemaran dosa, melainkan akan hidup
dalam Terang Kristus di segala tempat, ruang, dan waktu di mana Allah memanggil mereka sebagai
saksiNya. Dan juga, mempercepat Hari Tuhan datang karena setiap orang akan berlombalomba
bekerja keras untuk menolong orang lain mengalami Kristus.
Bagi saya, 50 topik ini harus dimasukkan dalam bahan PA atau Komsel bagi jemaatjemaat Tuhan.
Permintaan saya, bisakah Admin tolong mengemail 50 pertanyaan diskusi dari awal sampai selesai
kepada saya? Tidak usah jawaban diskusinya, hanya pertanyaannya saja.
Terima kasih Admin yang setia melayani setiap kami dalam grup diskusi ini. Jerih payahmu tidak siasia.
GB
[Melce Yonathan Lomi, Anggota Grup BioKristi]

ARTIKEL+

✞

App alks: Lima Alasan Anda Sebaiknya Melakukan Studi Alkitab yang
Digital

Adalah baik untuk mendebatkan, mana yang lebih enak untuk memahami novel Tom Clancy, dengan
Kindle atau buku yang dijilid. Namun, ketika kita mendiskusikan tentang Alkitab, taruhannya amat
tinggi. Jika format untuk mempelajari Alkitab membuat kita lebih sulit untuk membacanya atau
menjauhkan kita dari refleksi yang terfokus seperti yang dituntut oleh Kitab Suci, bahaya besar
sedang terjadi. Sebaliknya, jika teknologi atau format baru itu memungkinkan kita untuk terlibat lebih
bermakna dengan Alkitab, kita semua harus memerhatikan dengan cermat. Sebuah pencarian
Google dengan cepat memunculkan banyak esai dan posting blog perdebatan selama beberapa
tahun terakhir tentang apakah menggunakan waktu untuk studi Alkitab digital berguna atau tidak,
dengan memberikan poinpoin yang bagus tentang keduanya.
Namun, saya pikir, kita telah mencapai titik di mana kita dengan yakin bisa mengatakan bahwa studi

Alkitab digital adalah pengalaman yang sangat berharga, dan bahwa hal itu tidak lagi menghambat
karena keterbatasan yang ada pada masa lalu. Berikut ini adalah lima alasan untuk sebaiknya
melakukan studi dengan Alkitab digital pada tahun 2016 menurut Andy Rau.
1. Anda Memiliki Akses ke Perpustakaan yang Menakjubkan tentang Wawasan Kristen
2. Membuat Catatan Digital Adalah (Akhirnya!) Baik
3. Rencana Bacaan Digital Mempermudah untuk Pendekatan Alkitab (dan Lebih Sulit
untuk Lupa Membaca Alkitab Anda)
4. Itu Memperluas Peluang Anda untuk Studi
5. Ini Adalah Tempat Kita Hidup
Menurut Sahabat Apps4God, selain lima alasan dalam artikel, apa lagi alasan lain sehingga kita
sebaiknya melakukan studi Alkitab digital? Silakan berbagi dengan rekanrekan lain mengenai hal
tersebut dalam Facebook Apps4God.
Media Sosial Apps4God

Lima Alasan Anda Sebaiknya Melakukan Studi Alkitab yang
Digital
(5 Reasons You Should Embrace Digital Bible Study)

"Namun, diskusi tentang kegunaan teknologi digital tidak lebih berarti daripada ketika kita
membahas Alkitab."
(Andy Rau, Manajer Konten untuk Bible Gateway)
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