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EDITORIAL

Dari hari ke hari, semakin banyak orang Kristen yang membaca Alkitab secara
elektronik melalui perangkat-perangkat digital mereka, entah dengan memanfaatkan
aplikasi Alkitab atau berbagai situs studi Alkitab. Bagi sebagian orang, fakta ini
memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah Alkitab digital itu baik, atau
buruk? Apakah Alkitab digital membuat firman Tuhan menjadi lebih mudah diakses,
atau membuat banyak orang menggantikan saat teduhnya dengan pembacaan Alkitab
secara sekilas dan cepat? Edisi IT-4-GOD kali ini mengetengahkan tema Alkitab
Digital untuk menyajikan beberapa pendapat dan pandangan terkait Alkitab digital,
yang secara garis besar mencakup penggunaan, kelebihan, manfaat, dan pergumulan
di baliknya. Kiranya sajian kali ini menjadi berkat bagi Anda. Selamat membaca. Tuhan
Yesus memberkati.

In Christ,

Pemimpin Redaksi IT-4-GOD,

Odysius
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App-✞alks: Sharing tentang Alkitab Versi Digital

Banyak pengguna Alkitab yang ditampilkan dalam platform digital sudah merasakan
manfaat dan dampaknya untuk mendalami firman Tuhan. Berikut ini adalah salah satu
kesaksian dari pengguna Software SABDA, yang merupakan software Alkitab versi
digital dengan pengantar bahasa Indonesia yang pertama di Indonesia. Kiranya
menjadi berkat.

Saya ingin membagikan kesaksian saya dalam menggunakan
Program SABDA. Dengan Software SABDA, saya dimudahkan
dalam menggali dan meneliti firman Tuhan karena software ini
dilengkapi beberapa tafsiran dan bahasa asli. Hal ini sangat
membantu saya dalam menyusun sebuah khotbah dan tentunya juga telah
memberikan sebuah pengetahuan yang baru bagi saya dalam mempelajari Alkitab.

Hal lain yang saya dapatkan dari Software SABDA adalah software ini sangat
menolong saya dalam membaca Injil Yohanes yang sedang saya baca secara
teratur. Saya mencoba membaca Injil Yohanes dengan memakai Alkitab Audio. Hal
ini sangat membantu saya ketika mengikuti pembacaan dari Injil Yohanes dan
melatih saya untuk meresapi makna dari Injil Yohanes tersebut. Satu hal yang
mungkin perlu saya bagikan dan sangat penting, yaitu ketika saya membaca kitab
Yohanes melalui Alkitab Audio tersebut, hubungan pribadi saya bersama Kristus
lebih disempurnakan dan saya semakin bergairah untuk terus menjalin hubungan
yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kehidupan doa dan saat teduh pribadi saya
berbeda dengan hari-hari kemarin, dan saya menjadi semakin lapar dan haus akan
kebenaran firman Tuhan. Thanks to SABDA!!! Tuhan Yesus memberkati.

— Ferdinand H.L.

App-✞rain: Pelatihan Studi Alkitab pada Era Digital

Alkitab yang digital bukan sekadar Alkitab yang teksnya ditampilkan secara digital.
Alkitab yang digital berbicara tentang teks Alkitab, bahan-bahan biblika dalam platform
digital, metode, komunitas, dan teknologi digital yang digunakan untuk
mengintegrasikan seluruhnya. Berikut ini adalah liputan berupa blog yang ditulis oleh
salah satu staf SABDA ketika SABDA memberikan pelatihan Studi Alkitab pada Era
Digital agar makin banyak pengguna yang dapat menggunakan Alkitab yang digital
dengan lebih smart.

Pelatihan SABDA: Studi Alkitab pada Era Digital
 Ditulis oleh Danang
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Pada Kamis, 5 April 2018, tim SABDA
mengadakan roadshow di STT AIMI, Solo,
berupa pelatihan Studi Alkitab pada Era
Digital. Pelatihan ini diikuti oleh komunitas
pendeta, dosen, dan mahasiswa/i STT
AIMI. Selain memberikan pelatihan,
SABDA juga membuka booth SABDA
yang ramai dikunjungi oleh peserta. Booth SABDA menyediakan produk-produk
pelayanan dari SABDA, seperti CD Alkitab Audio, DVD Library SABDA Anak, DVD
Dengar Alkitab, DVD Konseling Kristen, SD Card bahan-bahan digital dari SABDA,
dsb.. Staf SABDA yang melayani juga membantu beberapa peserta untuk
menginstal aplikasi-aplikasi SABDA, antara lain Alkitab, AlkiPEDIA, Kamus Alkitab,
Tafsiran, dan Peta Alkitab. Namun, tampaknya tidak semua peserta cukup
memahami gawai mereka. Beberapa gawai tidak memiliki ruang penyimpan yang
cukup untuk menyimpan semua aplikasi SABDA. Jadi, sebagian peserta tidak
menerima aplikasi dengan lengkap.

Selengkapnya »

 

INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Alkitab Versi Digital

Preferensi terhadap Alkitab cetak memang masih terbilang cukup tinggi, terutama di
kalangan generasi terdahulu. Namun, pengguna Alkitab versi digital juga meningkat
dengan tidak kalah pesat. Hal tersebut tidak mengherankan, sebab dalam hampir
setiap aktivitas keseharian, kita berinteraksi dengan beragam bentuk perangkat digital.
Untuk itu, guna mengimbangi gaya hidup yang terus bergerak ke arah digitalisasi
informasi, sangat penting bagi masyarakat kristiani untuk melek teknologi, serta
memanfaatkan berbagai fasilitas Alkitab versi digital yang ada semaksimal mungkin di
tengah perkembangan zaman. Dengan bantuan teknologi, pendalaman Alkitab kini
dapat dijangkau oleh semua orang, tidak lagi eksklusif bagi segelintir kalangan tertentu
saja. Berikut kami sajikan beberapa teknologi Alkitab digital yang dapat Anda gunakan
untuk meningkatkan kualitas studi biblika, baik secara individu maupun bersama
komunitas.

1. Software Alkitab SABDA (dalam situs http://SABDA.net/download)

Software Alkitab SABDA merupakan salah satu produk andalan dalam ekosistem alat
studi Alkitab digital yang dikembangkan oleh YLSA (Yayasan Lembaga SABDA).
Program ini sangat bermanfaat untuk digunakan dalam proses kegiatan mempelajari
dan menelaah firman Allah, baik oleh para pendeta, dosen, mahasiswa teologi,
maupun kaum Kristen awam. Antarmukanya didesain sedemikian rupa sehingga
mudah digunakan, dan memuat banyak sekali versi Alkitab digital ataupun bahan-
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bahan biblika yang akan menunjang studi Anda.
Secara rinci, Software SABDA memuat bahan-
bahan dan fitur-fitur berikut ini: Teks Alkitab
digital dalam berbagai versi dan bahasa;
konkordansi dan pencarian ayat; sistem topik
berisi ribuan topik Alkitab beserta
pembahasannya; referensi silang ayat; catatan

ayat; kamus Alkitab dan leksikon; rak buku elektronik berisi koleksi buku teologi,
bahan-bahan renungan pribadi, pokok-pokok doa, bahan PA, serta bahan-bahan
bacaan kristiani lainnya; sejumlah gambar (peta dunia Alkitab) beresolusi tinggi.

2. Situs Alkitab SABDA

Situs Alkitab SABDA menyediakan sebuah
mega perpustakaan dengan konten yang terus
bertambah dan terpercaya, yang semuanya
terintegrasi dalam sebuah area daring untuk
membantu pengguna menggali Kitab Suci. Fitur
penting dalam situs ini adalah Alkitab dalam

berbagai versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa suku, bahasa Inggris, dan
bahasa asli Alkitab (Yunani-Ibrani). Beberapa versi Alkitab juga telah dilengkapi
dengan nomor Strong untuk menggali makna kata tertentu dalam bahasa aslinya.
Selain versi-versi Alkitab, situs ini juga dilengkapi dengan tafsiran-tafsiran Alkitab,
leksikon, konkordansi, multilinear, kidung pujian, gambar-gambar tokoh Alkitab,
ilustrasi khotbah, bahan-bahan multimedia Alkitab, dan masih banyak lagi. Dengan
memanfaatkan situs ini, pembelajaran Alkitab yang Anda lakukan diharapkan menjadi
lebih kaya, efektif, dan efisien. Banyaknya konten yang disediakan juga dapat
dimanfaatkan untuk menyusun materi khotbah ataupun materi pendalaman Alkitab
dalam kelompok PA.

Selengkapnya »

 

DIGITAL MINISTRY

Alkitab Cetak atau Digital — Mana yang Lebih Baik untuk Anak-
Anak?
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Sekarang ini, anak-anak memiliki banyak pilihan terkait membaca Alkitab. Mereka bisa
membacanya dalam bentuk cetak atau secara digital melalui ponsel, tablet, atau laptop
mereka.

Namun, mana yang lebih baik untuk anak-anak? Anda akan mendapati beragam
pendapat ketika Anda menanyakan pertanyaan ini.

Mari kita membicarakannya. Mana yang lebih baik untuk anak-anak? Alkitab cetak atau
Alkitab digital?

Pertama-tama, mari kita menetapkan dasarnya. Alkitab adalah firman Allah terlepas
dari pada media apa ia dituliskan. Firman itulah yang membuatnya menjadi Alkitab,
bukan bentuk yang menampilkan firman tersebut.

Selengkapnya »

 

BERITA IT-4-GOD

Pada 3 Mei 2018, tim SABDA akan melanjutkan pelatihan Studi Alkitab pada Era
Digital di STT AIMI, Solo. Pertemuan kedua dari empat pertemuan yang
direncanakan ini akan membahas lebih dalam tentang cara menggunakan aplikasi-
aplikasi studi Alkitab dalam melakukan PA dan/atau mempersiapkan khotbah.
Mohon dukungan doa dari Sahabat IT-4-GOD sekalian.
Mari mendukung dalam doa untuk pelatihan programming untuk anak-anak dan
remaja di GKY Tanjung Pinang. Kiranya pelatihan ini menghasilkan orang-orang
muda yang tidak hanya mahir memprogram, tetapi juga mau menggunakan segala
keterampilannya untuk melayani Tuhan dalam bidang itu.
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