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EDITORIAL
Shalom,
Puji Tuhan, gerakan#Ayo_PA! terus berjalan dan menolong banyakanak muda dan gerejamengerti
tentang pentingnya hidup yang mendalami firmanuhan.
T
Tanpa belajar firman Tuhan, hidup kita tidak
akan dituntun sesuai dengan pimpinan uThan. Seperti yang dilakukan oleh para remaja dan pemuda
di GKMI Solo dan PPA Bahtera Kasih, mereka sangat senang ketika mengetahui bahwaPA bisa
dilakukan dengan gadget, teknologi yang dekat dengan mereka. Silakan simak berita selanjutnya
dalam edisi ini.
Ya, teknologi memiliki beragam kelebihan yang bisadipakai untuk memajukan Kerajaan Allah
.
Dengan teknologi, kita bisa melayani Tuhan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu
. Kita juga dapat
berbagi firman Tuhan dengan orangorang yang berjauhan karena teknologi dapat mendekatkan kita,
misalnya dengan membuatPA melalui grup chatting. Demikian juga dengan anakanak T
uhan yang
memiliki kemampuan programming, mereka tidak kalah giatnya inginmenggarami dunia teknologi

dengan mengadakan acara hackathon C
" ode for the Kingdom". Ingin tahu tentang ajang yang
memungkinkan orangorang percayaberkumpul bersama menyatukan ideagar tercipta terobosan
terobosan baru di duniateknologi yang bisa dipakai untuk memuliakan Allah? Juga, apakah Anda
ingin melihat opsiopsi pelayanan digital yang dapat mendorong gereja untuk mengikuti
perkembangan teknologi supaya lebih maju lagi? Simak edisi ini dan doakanlah pelayanan digital di
Indonesia.
Kami segenap redaksi APPPS LIVE/ #Ayo_PA! juga meminta maaf atas keterlambatan pengiriman
Publikasi APPPS LIVE/ #Ayo_PA! edisi 24. Kiranya hal ini dapat dimaklumi. T
erima kasih.
Salam Apps4God dan #Ayo_PA!
In Christ,
Ayu Rahayu Nugrahawati,
Pemimpin Redaksi APPPS LIVE / #Ayo_PA!
ayu@inchrist.net

REPORTASE

[#Ayo_PA!] Mengajak Generasi Muda GKMI Surakarta untuk BerPA
dengan HP Mereka

Pada hari Sabtu (27/8/2016), tim#Ayo_PA! menyampaikan materi tentang P
" A untuk Generasi
Digital" dalam persekutuan mudamudi diGereja Kristen Muria Indonesia (GKMI) Surakarta
. Acara ini
dihadiri lebih dari 30 generasi muda, mulai dari usia SMP sampai usia kerja. opik
T yang dibahas
oleh tim #Ayo_PA! adalah Generasi Digital dan Pendalaman Alkitab. Selain mengikuti presentasi,

para peserta juga dilatih untuk menggunakanaplikasiaplikasi studi Alkitab Android untuk melakukan
PA dengan HP. Tidak hanya anakanak muda, saat itu hadir pula beberapa anggota jemaat yang
dewasa. Mereka mengikuti acara ini setelah mendengar pengumuman dari gereja dan ingin tahu
bagaimana menggunakanaplikasi Alkitab SABDA Android di HP mereka untuk melakukan P
A.
Dalam acara pelatihan tersebut, hampir semua peserta mempraktikkanmenggunakan aplikasi
Alkitab di HP untuk PA sesuai penjelasan presentator.
"Respons sebagian besar peserta baik, mereka memperhatikan dan tidak kesulitan mengikuti setiap
langkah yang dijelaskan, bahkan ada seorang peserta yang dengan sigap langsung membagikan
aplikasi belajar Alkitab (AlkiPEDIA, Kamus Alkitab, dan Tafsiran) yang dia miliki ke temannya yang
datang terlambat," tutur Evie, salah satu anggota tim
#Ayo_PA! yang bertugas menjadi MC saat itu.
Berikut adalah respons dari salah satu peserta dan hamba uhan
T
GKMI Dawung, Solo.

"Kita bisa belajar pendalaman Alkitab nggak cuma dari kelompok saja. Kita bisa
secara pribadi mendalami Alkitab melalui HP kita karena banyak aplikasi dari
SABDA yang bisa kita pakai untuk mendalami Alkitab."
[Vena, pemuda GKMI Dawung, Solo]

"Harapannya, dengan materi ini, generasi yang ada di tempat ini bisa menjadi
generasi yang mencintai firman (T uhan), yang bertumbuh, yang mengasihi T uhan,
hingga kelak sampai akhir hidupnya, mereka tetap berpegang teguh akan imannya
kepada Yesus Kristus; dan juga bisa memberi dampak, minimal di lingkungan yang
paling kecil, dimulai dari keluarga, lingkungan permainannya, ataupun lingkungan sekolahnya."
[Pdm. Rotua Nurhayati Sinaga, Hamba T uhan GKMI Dawung, Solo]

[#Ayo_PA!] Semangat #Ayo_PA! di PPA Bahtera Kasih, Surakarta

Jumat, 9 September 2016, tim#Ayo_PA! menyampaikan materi "PA untuk Generasi Digital" di
PPA Bahtera Kasih JKI Filadelfia Betaniayang dihadiri lebih dari 30 anak PPA dan 3 mentor. Materi
presentasi dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah "Manfaat dan Bahaya Media Digital",
tujuannya agar peserta dapatmenggunakan media dan teknologi digital dengan bijakuntuk
kemuliaan Tuhan. Pada sesi kedua, materi yang dibawakan adalahPA
" untuk Generasi Digital" dan
"Metode S.A.B.D.A.". Materi ini bertujuan menolong peserta mengertipentingnya berPA untuk
pertumbuhan rohani mereka. Selain itu, peserta juga mendapat pemahaman bahwa handphone
mereka dapat digunakan untukberPA kapan dan di mana sajadengan bantuan beberapa aplikasi
SABDA Android: Alkitab SABDA, AlkiPEDIA, Kamus Alkitab, dan Tafsiran. Dengan aplikasi ini,
anakanak dapat menggali lebih dalam kebenaran firman uhan,
T
membagikan serta menerapkannya
di kehidupan seharihari dengan cara yang menyenangkan, tanpa harus lepas dari handphone
mereka.
Para peserta yang berusia 9  14 tahun ini merespons dan memahami presentasi dengan baik. Saat
presentator memberikan pertanyaan seputar presentasi, para peserta terlihat antusias dan bisa
menjawab dengan baik. Para mentor yang hadir juga semakin mengerti
bahaya media sosial, tetapi
kalau digunakan dengan bijak akan bermanfaat bahkan untuk berP
A. Di penghujung acara, MC
menegaskan kembali bahwagenerasi digital Kristen harus bisa menggunakanteknologi digital untuk
memuliakan Tuhan, bukan untuk kesenangan diri semata. Seperti slogan yang mereka serukan
bersama, "Gadgetku untuk pertumbuhan rohaniku dan temantemanku!" Selain mendapatkan
materi tentang PA, peserta mendapatkan traktat "Hatiku Rumah Kristus" dan "Tuhan Yesus
Menyelamatkanmu". Peserta membaca traktat dengan antusias dan akan membagikan traktat
tersebut kepada temanteman mereka yang lain.[Lukas, anggota tim Ayo PA]

✞

[APPPS LIVE] App alks: Kopdar Blogger Kristen SABDA Space

Rabu, 31 Agustus 2016,"Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) mengadakan acaraKopdar @SABDA
untuk para bloggerSABDA Space (SS) dalam rangka merayakanulang tahun SS ke9. Sebagai
sebuah komunitas blogger Kristen di dunia maya, SS memiliki tujuan untuk
membangun komunitas
blogger Kristen Indonesiayang aktif beraspirasi dan berinteraksi bagi perluasan Kerajaan Allah dan

kemuliaan nama Tuhan. Diharapkankomunitas SS menjadi salah satumedia digital untuk
menyampaikan firman Tuhan melalui blogblognya yang bermutu.
Acara Kopdar di Griya SABDA diwarnai dengan sepuluh presentasi singkat 12 menit, atau yang kami
sebut "✞ED" (Christian Education), mulai dari topikpenulisan, pengalaman blogger Kristen, Interlinier
(ITL), pelayanan anak, SABDA Bot, perkembangan komunitas Kristen, gerakan#Ayo_PA! , dan
Studi Alkitab dengan Aplikasi Android. Pembicara "✞ED" (Christian Education) sudah dipersiapkan
sebelumnya oleh lima blogger dan lima staf YLSA.

Selengkapnya

KOMUNITAS

✞

[APPPS LIVE] App alks: Berbagi Kerinduan Pelayanan Digital Bersama
Bapak Purnawan Kristanto

Pada acara Kopdar SABDA Space , 31 Agustus 2016, timApps4God berkesempatan untuk
berbagi cerita tentang pelayanan digital dengan Bpk. Purnawan, seorang blogger, praktisi
komunikasi, penulis buku, serta penggagas buku renungan pelayanan anak
"Footprints". Saat ini,
beliau menjadikan pelayanan anak, yang adalahgenerasi digital native, sebagai fokus pelayanannya.
Menurut beliau, pelayanan anak penting karena usia kanakkanak adalah usia di mana mereka
sedang membentuk jati diri. Selain itu, unsur rohani pada usia anak sangat memegang peranan
penting bagi masa depan mereka, apakah mereka akan tetap di dalam Kristus atau dicuri oleh si
Jahat. Kami pun berbagi pergumulan tentang generasi digital nativeyang tidak bisa lepas lagi dari
gadgetnya. Apps4God memiliki kerinduan yang sama, yaitumenjangkau digital nativeagar tetap di
dalam Tuhan dan tidak terseret dengan arus si Jahat di era digital ini. "Secara faktual, saat ini anak
anak sudah mengakses gadget dari usia dini melalui berbagai permainan," tutur Bpk. Purnawan.
Beliau rindu mengembangkan pelayanan renungan harian anak
yang sedang beliau lakukan ke dunia
digital. Kerinduannya ini ingin diwujudkan menjadi proyek renungan digital yang interaktif, di mana

melalui media anakanak bisa dituntun untukmenggali firman Tuhan secara sistematis dan
mendalam.

Selengkapnya

PELAYANAN / PROYEK / PROGRAM

✞

[APPPS LIVE] App ech: Mengapa Publikasi APPPS LIVE Digabung
dengan #Ayo_PA!?

Pada tahun 2015, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) mencetuskan sebuah gerakanyang disebut
dengan gerakan Apps4God, sebuah gerakan yang mengajak orangorang percaya, baik sebagai
pengembang maupun pengguna teknologi, untuk bersamasama menggumulkan bagaimana
menggunakan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan, untuk mendengungkan gerakan ini
kepada seluruh masyarakat Kristen di Indonesia, diterbitkanlah pula
publikasi APPPS LIVE sebagai
suara dari gerakan Apps4God.
Publikasi APPPS LIVE menjadi sarana untuk menyalurkan berbagaiinformasi dan berita seputar
gerakan Apps4God itu sendiri besertaseluruh kegiatannya. Tidak hanya itu, publikasi ini juga menjadi
media untuk berbagi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan teknologi yang dapat
dipergunakan untukmendukung pelayanan pekerjaan u
Than. Melalui publikasi APPPS LIVE,
Apps4God telah banyak memberkati umat T
uhan di segala tempat denganbahanbahan yang
penting, berkualitas, dan alkitabiah untuk memperlengkapi mereka dalam
melayani Tuhan di era
teknologi ini.
Namun, sekadar mengajarkan orang Kristenmenggunakan teknologi untuk pelayanantidak lantas
menjadikan pelayanan mereka alkitabiah dan berkenan di hadapan Allah. Pelayanan/misi yang
alkitabiah memerlukan fondasi hidup yang alkitabiah, yang berasal dari pemahaman yang benar akan

kebenaran firman Tuhan (Alkitab). Hal ini sejalan denganvisi #Ayo_PA! yang ingin mengajak setiap
orang percaya untuk mencintai Alkitab dan memiliki kebiasaan untuk
melakukan Pemahaman Alkitab
(PA) sehingga hidup dalam kebenaran firman u
Than. Kesamaan gagasan ini yang akirnya membuat

Apps4God dan #Ayo_PA! bekerja sama untuk saling melengkapi.
Selengkapnya

[#Ayo_PA!] Ulasan Video Tutorial Pendalaman Alkitab dengan Aplikasi
Alkitab SABDA Android

Tersedianya aplikasiaplikasi SABDA Android untukmelakukan PA digital ternyata tidak otomatis
membuat pengguna bisa memakainya secara maksimal. Karena itu,Yayasan Lembaga SABDA
(YLSA) melengkapinya dengan video Tutorial
"
Studi Alkitab Android" dan video "Tutorial Metode
S.A.B.D.A." yang diharapkan dapat menolong para pengguna.
Video "Tutorial Studi Alkitab Android" ini dirilis akhir Agustus. Video ini bertujuan untuk membantu
pengguna menggunakan berbagaiaplikasi Android SABDA ketika melakukan pendalaman Alkitab
(PA) dengan fiturfitur yang ada diAlkitab SABDA Android. Di dalamnya dijelaskan secara singkat
bagaimana penggunaan fiturfitur yang tersedia pada menu di antaranya membuka ayat, menyalin
ayat, berbagi ayat, membukapanduan, tafsiran, dan kamus. Beberapa fitur pendukung tersedia untuk
membuat pembatas buku, menulis catatan, dan sorot (stabilo). ideo
V tutorial berdurasi lima menit ini
akan menayangkan screenshot tampilan aplikasi, dan penjelasan melalui audio akan mempermudah
Anda mengikuti langkahlangkahnya.Tutorial Studi Alkitab Android diharapkan dapat menjadi
langkah awal untuk menolong Anda semakin familiar dalam memakai
gadget untuk menelusuri
Alkitab.
Anda bisa mengakses video tutorial studi Alkitab ini di situsayopa.org atau mengunduhnya di
YouTube Sabda Alkitab.

ARTIKEL+

Bagaimana Ide Anda Bisa Menjadi TeknologiTeknologi yang Memuliakan
Tuhan?

Leadership Network meluncurkan hackathon pertama Code
"
for the Kingdom" (C4TK) pada tahun
2013. Dari hackathon pertama itu sampai hari ini, orangorang dari berbagai tempat masih berkata
seperti ini, "Saya bukan pakar teknologi; Saya bukan programmer komputer; Saya bukan desainer;
Apa yang bisa saya lakukandalam hackathon Code
'
for the Kingdom'? Bagaimana saya bisa
mengubah ideide saya menjaditeknologi yang dapat dimanfaatkanoleh orangorang? Bagaimana
saya bisa menjadi bagian dari ini?"
Jawaban kami selalu sama, "Kita semua memiliki sesuatu untuk disumbangkan." Allah adalah Sang
Perancang, dan sebagai anakanakNya yang diciptakan menurut gambarNya, Dia hidup dalam kita
dan begitu juga kreativitasNya. Anda tidak harus menjadi seorang pakar teknologi, programmer
,
atau pengusaha untuk membantu menciptakan
teknologi yang memberi dampak. Allah memanggil
kita semua untuk melayani dan melakukannya dengan sukacita, lalu selanjutnya biarlah Dia yang
menyelesaikannya.

Selengkapnya
Tim Apps4God dan SABDA pernah terlibat dalamHackathon Code for the Kingdom (C4TK) untuk
pertama kalinya di Jakarta pada tahun 2015. Tahun 2016 ini, kami akan kembali turut ambil bagian
dalam kegiatan Hackathon Code for the Kingdom (C4TK) keduayang akan berlangsung pada
tanggal 21  23 Oktober 2016 di Jakarta. Bagaimana dengan Saudara? Kami mengajak rekanrekan
yang tertarik, memiliki beban yang sama, dan terpanggil untuk menggunakan teknologi bagi
kemuliaan Tuhan untuk bergabung dalamHackathon Code for the Kingdom. Mari daftarkan diri Anda
di situs codeforthekingdom.id

APPPS LIVE / #Ayo_PA!

Anda menerima publikasi ini karena Anda
berlangganan Publikasi APPPS LIVE /
#Ayo_PA!. Untuk berlangganan atau berhenti

*Publikasi APPPS LIVE / #Ayo_PA! adalah suara dari gerakan Apps4God dan
#Ayo_PA!, yaitu gerakan yang mengajak orang percaya untuk kembali mencintai
firman Tuhan dan melakukan pelayanan digital di era digital ini.

berlangganan kirimkan email ke
live@apps4god.org .
*Terbit sebulan 2 kali.
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