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EDITORIAL

Shalom,

Natal sudah tiba, dan semua kesibukan Natal mungkin sudah hampir selesai. Oleh
karena itu, untuk menutup tahun 2017 ini, IT-4-GOD memberikan beberapa bahan lagi
yang masih berkaitan dengan Natal, khususnya terkait dengan era digital yang kita
hidupi sekarang ini. Kita bisa menyimak ulasan tentang sumber-sumber bahan Natal
yang bisa kita acu untuk mendapatkan artikel, renungan, khotbah Natal, dan berbagai
jenis bahan lain yang mungkin kita butuhkan. Selanjutnya, kita bisa membaca cuplikan
diskusi menarik yang diambil dari Facebook App SABDA mengenai ide-ide kreatif
Natal sehubungan dengan teknologi. Simak pula satu renungan Natal yang kami sajikan
dalam kolom DigiMin. Semoga sajian bulan ini dapat menolong kita memaknai Natal
secara alkitabiah. Tidak lupa, dengan penuh sukacita, kami mengucapkan "Selamat
Natal 2017" juga "Selamat Tahun Baru 2018!" Kiranya Tuhan ditinggikan!

In Christ,

Staf Redaksi IT-4-GOD,

Odysius

https://instagram.com/apps4god/
https://twitter.com/apps4god/
https://www.facebook.com/apps4god/
https://www.facebook.com/apps4god/posts/532537423762875
http://blog.sabda.org/blogger-sabda/odysius-bio-temara/
http://blog.sabda.org/blogger-sabda/odysius-bio-temara/


 

INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Bahan-Bahan Natal: Audio dan Facebook Natal

Natal sudah di depan mata. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut
Natal dengan menghayati kembali makna kelahiran Yesus bagi kita. Bila Anda mencari
bahan-bahan perenungan Natal, Anda bisa mendapatkannya melalui sumber-sumber
digital berikut ini.

1. Audio Artikel Natal dari Situs Natal Indonesia

Melalui halaman audio situs Natal
Indonesia, Anda akan mendapatkan
berbagai bahan audio Natal yang
direkam dari artikel-artikel dalam situs
yang sama. Bahan-bahan yang disajikan
pada dasarnya mengajak kita merefleksi
makna kelahiran Yesus dan bagaimana

merespons momen kelahiran-Nya dalam kehidupan kita. Untuk mendengarkan audio
secara langsung, Anda tinggal mengeklik tautan "Download", sementara untuk
menyimpan audio yang Anda dengarkan, klik kanan pada audio player lalu klik
"simpan file". Beberapa file audio sudah dilengkapi dengan transkrip teks untuk Anda
yang ingin lebih mencermati keseluruhan isi materi. Silakan klik pada hyperlink judul
artikel untuk membaca transkripnya. Bila Anda masih membutuhkan bahan-bahan
tambahan, Anda bisa mengaksesnya melalui menu-menu utama situs ini, di antaranya
ada artikel, renungan, kesaksian, khotbah Natal, dan masih banyak lagi. Selamat
berkunjung ke situs ini, dan kiranya membantu Anda dalam memaknai perayaan Natal.

2. Facebook (FB) Page Natal

FB Page Natal merupakan komunitas untuk orang-orang
yang ingin memperoleh bahan Natal dari berbagai sumber
kristiani di dunia maya. Adapun bahan-bahan yang bisa
Anda dapatkan dari fan page ini, antara lain adalah video,
infografis, artikel, dan quote/kartu ucapan Natal. Bahan-
bahan ini bisa Anda dapatkan pada menu "Video" dan
"Foto". Bila Anda familier dengan bahan Renungan Harian
dan Santapan Harian, FB Page Natal juga

menyediakannya melalui menu "Santapan Harian" dan "Renungan Harian". Fitur
menarik dari fan page ini adalah app Facebook Alkitab, yang bisa Anda buka pada
menu "Alkitab". Melalui app tersebut, Anda bisa membaca Alkitab berbagai versi dan
mengetahui suatu kata dalam bahasa asli Alkitab beserta definisinya.

http://apps4god.org/icdw/bahan-bahan-natal-audio-dan-facebook-natal
http://pesta.sabda.org/makna_kelahiran_Yesus
http://natal.sabda.org/audio_artikel
http://natal.sabda.org/artikel
http://natal.sabda.org/renungan
http://natal.sabda.org/kesaksian
http://natal.sabda.org/khotbah
https://www.facebook.com/pages/Natal/246651518718996
http://sabda.org/publikasi/e-rh
http://sabda.org/publikasi/e-sh


Semua bahan yang dimuat dalam FB Page Natal bisa Anda pakai dan bagikan secara
gratis. Silakan manfaat sebaik mungkin untuk mendapatkan berbagai pelajaran Natal
yang bermakna. Jangan lupa untuk me-like fan page ini untuk mendapatkan bahan-
bahan terbaru lainnya seputar Natal.

Selain bahan-bahan di atas, Anda bisa menggali lebih jauh makna Natal melalui bahan-
bahan berikut ini:

Situs:

Criswell Sermon Library Indonesia (situs khotbah-khotbah Natal dari Dr. W.A.
Criswell)
Christmast Spirit (situs yang mengulas pemaknaan Natal dan berbagai tradisi
Natal dari sudut pandang Alkitab)
Halaman khusus kesaksian Natal dari situs Kekal (Kesaksian Kasih Allah)

Aplikasi:

Kelahiran Yesus (berisi cerita bergambar full-colour tentang kelahiran Yesus karya
A. G. Restu)

SlideShare:

The True Meaning Of Christmast (bahan berupa slide ppt yang mengulas arti
Natal yang sebenarnya)

 

APPPS LIVE

App-✞alks: Memanfaatkan Media Digital untuk Merayakan

Natal

http://www.wacriswell-indo.org/natal.htm
http://www.christmaspirit.com/
http://kesaksian.sabda.org/kategori/natal_0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmk.magazine.AOULPEJIHNVQGXYML
http://www.slideshare.net/Christianupdate/true-meaning-of-christmas-presentation


Tidak terasa kita sudah memasuki masa-masa perayaan Natal. Dalam memperingati
Natal ini, ada banyak kegiatan yang dilakukan mulai dari menghias pohon natal,
membuat perayaan, melakukan acara amal, dan masih banyak lagi. Namun, pada
zaman teknologi dan serba digital ini, tentunya akan ada lebih banyak lagi hal yang bisa
kita lakukan untuk menyambut Natal dengan lebih bermakna. Apakah Sahabat memiliki
ide kreatif bagaimana agar kita bisa memaknai Natal tahun ini dengan memanfaatkan
teknologi dan media digital? Berikut ini adalah sharing dari Sahabat Apps4God yang
menuangkan ide atau hasilnya dalam Facebook App SABDA. Kiranya dapat menolong
kita semua untuk merayakan Natal yang lebih bermakna pada era digital ini.

"Mari kita gunakan teknologi utk memberitakan ttg kisah
kelahiranNya dr Alkitab."

— Julius Mage Tie

"Pembacaan berita Natal menggunakan Video Alkitab Bergambar."

— Evie Wisnubroto

"Share bahan-bahan literatur, quotes teks, quotes gambar, atau
GIF Natal kristiani di medsos."

— Okti Nur Risanti

"Dengan teknologi mari kita berbagi Kasih Kristus dengan sesama,
terutama bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal-Nya."

— Ruth Federika

"Bagus kalau ada APP yang bisa bikin ucapan Natal dan Paskah,
tetapi yang template-nya berbahasa Indonesia dan bahasa daerah,
lalu tinggal share ke WA, FB, dan medsos lainnya."

— Robert Douglas Roemokoij

"Yups itu bagus .... Dalam bentuk video/gambar animasi rohani,
renungan, atau sesuatu yang menarik dan bisa di-share di semua
akun medsos."

— Alex Walangare

https://www.facebook.com/apps4god/posts/532537423762875


"Sedang demam lip sync, bisa dipertimbangkan untuk menyediakan
clip pendek untuk diisi suara oleh user dengan mudah. Mungkin
semacam aplikasi dubbing/karaoke."

— Martianus Zega

Mari berbagi pendapat dan inovasi Sahabat di sini! Siapa tahu ide dari Sahabat bisa
menjadi inspirasi bagi Sahabat Apps4God yang lain.

Komunitas Apps4God

Resolusi 2018: Tantangan Perubahan Zaman untuk Tubuh
Kristus

Dalam suatu acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017, Presiden Jokowi
mengatakan bahwa pendidikan tinggi Indonesia belum berubah mengikuti
perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari kurikulum dan jurusan pendidikan yang
dalam 30 tahun terakhir tidak memberikan terobosan yang berarti. Bila pendidikan
tinggi RI masih mengajarkan kurikulum-kurikulum lama, lulusannya pun akan tergilas
oleh perkembangan industri itu sendiri. Atau, bahkan bisa kalah saing dibanding
dengan tenaga kerja dari negeri lain yang lebih siap dengan perubahan yang ada.

"Kalau kita enggak mau berubah, ya ditinggal zaman," tandasnya.1

Merefleksikan pendapat Presiden Indonesia di atas, bagaimana dengan dunia
pendidikan Kristen saat ini? Apakah kita menyadari bahwa perkembangan zaman juga
telah mengubah kebutuhan orang-orang yang kita layani? Nyatanya, sampai saat ini
masih banyak gereja yang tidak mengikuti perkembangan zaman, terutama
perkembangan teknologi. Masih banyak sekolah minggu yang mengajar dengan

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=522950101388274&set=a.107250589624896.1073741829.100010198650721&type=3&theater
http://apps4god.org/app-talks/app-talks-resolusi-2018-tantangan-perubahan-zaman-untuk-tubuh-kristus
http://apps4god.org/app-talks/app-talks-resolusi-2018-tantangan-perubahan-zaman-untuk-tubuh-kristus
http://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=152&res=jpz


metode dan kurikulum lama yang sudah kurang relevan dengan generasi digital. Juga,
sedikit sekali lembaga pelayanan/parachurch yang terbeban untuk menjangkau dan
memuridkan orang-orang dengan cara yang cerdas sesuai dengan era digital saat ini.
Banyak orang yang tengah mencari makna hidup dan perlu berjumpa dengan Kristus
dan kasih-Nya.

Menyambut tahun 2018, marilah kita meminjam semangat yang tengah ditularkan oleh
Presiden Jokowi ini agar kita, tubuh Kristus, menjadi lebih terbuka dengan teknologi
dan memandang dunia digital sebagai ladang pelayanan yang urgen untuk digarap.
Sebagai penerapan, resolusi dan hal-hal praktis apa yang bisa kita mulai dalam
menyikapi isu yang sudah ada di depan mata ini? Bergabunglah dengan komunitas
Apps4God dan bagikan penerapan Anda dengan Sahabat Apps4God yang lain
sehingga kita bisa saling berbagi, mendukung, dan mendoakan!

1 Sumber: https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3747886/jokowi-ingin-ada-jurusan-digital-
ekonomi-dan-toko-online-di-kampus

Komunitas Apps4God

 

DIGITAL MINISTRY

Renungan Natal: Memperkenalkan Kristus Lewat Media

Nas: Lukas 1:1-4

Pada pertengahan abad ke-20, ada teolog bernama Rudolf Bultmann yang memiliki
pandangan demitologisasi. Ia memisahkan antara Yesus sejarah, yang dianggapnya
benar-benar terjadi, dan Yesus iman, yang dianggap lahir hanya dari ungkapan iman
para murid, padahal tidak benar-benar terjadi, seperti peristiwa kelahiran Yesus dari
seorang anak dara atau kebangkitan Yesus.

Apakah pandangan Bultmann benar? Jelas tidak. Dasar untuk jawaban ini bisa kita
lihat dari tulisan Lukas yang ditujukan kepada Teofilus (ay. 1), artinya: kekasih Allah,

http://pepak.sabda.org/mengajar_generasi_digital
http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Tubuh%20Kristus
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3747886/jokowi-ingin-ada-jurusan-digital-ekonomi-dan-toko-online-di-kampus
https://www.facebook.com/apps4god/posts/532537423762875
http://apps4god.org/artikel/renungan-natal-memperkenalkan-kristus-lewat-media
http://apps4god.org/artikel/renungan-natal-memperkenalkan-kristus-lewat-media
http://alkitab.mobi/ayt/passage/Luk+1:1-4
http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=LUKAS,%20KITAB%20INJIL
http://alkitab.mobi/ayt/passage/Luk+1:1


seorang pejabat Romawi, dan simpatisan Kristen. Lukas berusaha menulis Injil tentang
Tuhan Yesus secara teratur dan sistematis (ay. 3). Tulisannya didasarkan pada riset
dan pengamatan saksama berdasarkan fakta-fakta sejarah serta sumber-sumber
tertulis dan lisan dari para saksi mata yang masih hidup pada waktu itu, agar dapat
dipertanggungjawabkan (ay. 4). Terlebih lagi, ia adalah rekan sekerja Paulus dan sudah
bertemu langsung dengan banyak saksi mata. Namun, apa yang dia tuliskan tidak
lepas dari pimpinan Roh Kudus dalam memberikan inspirasi kepadanya untuk menulis
apa yang seharusnya dia tulis. Tujuannya, supaya iman Teofilus menjadi teguh dan tidak
lagi dibingungkan oleh berbagai berita simpang siur mengenai Yesus. Dengan
demikian, ia semakin percaya dan imannya terus bertumbuh dalam Tuhan.

Selanjutnya, tulisan Lukas ini menjadi harta karun firman Tuhan yang dapat terus
terpelihara kemurniannya dan diteruskan kepada orang percaya, generasi demi
generasi, termasuk kita pada hari ini. Dengan demikian, firman Tuhan yang kita miliki
bukanlah mitos, seperti yang Bultmann katakan. Itu seharusnya mendorong kita untuk
juga menyelidiki firman Tuhan agar kita dapat mengenal Kristus dengan sungguh-
sungguh sebelum kita memperkenalkan-Nya kepada orang lain. Seperti Lukas yang
menggunakan media tulisan, gunakanlah berbagai media yang ada untuk
memperkenalkan Yesus agar yang belum percaya dapat percaya dan beroleh hidup
yang kekal.
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EKSTRA

Makna Natal yang Sesungguhnya

Yayasan Lembaga SABDA baru saja merayakan Natal pada Jumat, 15 Desember
2017 dengan mengadakan persekutuan staf bertema "Joy to the World". Sesuai tema
tersebut, setiap staf diberi kesempatan untuk membagikan sukacita atas kelahiran
Yesus Kristus dengan berbagai cara yang mereka suka. Ada yang menyanyikan lagu-
lagu pujian, menyampaikan kesaksian, membagikan berkat jasmani, dan sebagainya.

Selain itu, kami juga mengikuti KKR Natal oleh Pdt. Dr. Stephen Tong yang bertema
"Api dari Surga", yang diselenggarakan pada hari yang sama. Ayat yang mendasari
tema tersebut diambil dari Lukas 12:49, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi
dan betapakah Aku harapkan, api itu telah menyala!" Dan, khotbah luar biasa yang
kami dengar dalam KKR tersebut memberikan perspektif lain dalam memaknai Natal
bahwa kedatangan Yesus adalah untuk membawa api yang akan membakar,
membersihkan, dan memurnikan hati manusia yang sudah tercemar oleh dosa.

http://alkitab.mobi/ayt/passage/Luk+1:3
http://alkitab.mobi/ayt/passage/Luk+1:4
http://ayo-pa.org/
http://sabda.org/publikasi/e-sh/2014/12/18
http://alkitab.mobi/tb/passage/Luk+12:49


Terakhir, sebagai penutup untuk semua perayaan Natal YLSA sekaligus untuk
menambah dan memperjelas makna Natal yang sesungguhnya, kami mendengarkan
khotbah berjudul "The Meaning of Christmas" oleh Timothy Keller. Ada empat poin
utama dalam khotbah padat berdurasi kurang lebih 30 menit ini: Natal menunjukkan
bahwa 1) keselamatan adalah oleh kasih karunia Allah, 2) kita bisa memiliki hubungan
yang intim dengan Allah, 3) kasih sangat penting, dan 4) terdapat sungai sukacita di
bawah seluruh penderitaan dalam dunia ini.

Video khotbah oleh Timothy Keller ini dapat Anda temukan di YouTube melalui tautan
berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=HCFv T0C5 zxo

Kiranya melalui setiap perayaan Natal yang kita ikuti, pemahaman kita akan makna
Natal yang sejati semakin ditambah, dan dengan demikian, kita akan dapat merayakan
Natal setiap hari sepanjang hidup kita.
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