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EDITORIAL

Teknologi adalah alat yang ampuh untuk mengajar anak-anak dan remaja di gereja.
Selain memberikan sarana dan sumber-sumber bahan untuk menunjang pembelajaran
Alkitab, penerapan teknologi juga bisa menolong mereka mempelajari bagaimana
menggunakan teknologi secara tepat. Meski demikian, dalam mempertimbangkan
cara-cara untuk mengimplementasikan teknologi dalam mengajar, kita perlu senantiasa
mengingat tujuan utama kita melakukan hal tersebut, yaitu menolong orang lain
bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita,
Yesus Kristus.

IT-4-GOD Edisi 26 menyajikan beberapa diskusi, kesaksian, ulasan, dan artikel terkait
penerapan teknologi dalam mengajar anak-anak dan remaja, khususnya sekolah
minggu. Kiranya edisi kali ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Sahabat
sekalian. Selamat membaca. Tuhan Yesus memberkati.

In Christ,

Pemimpin Redaksi IT-4-GOD,

Odysius
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APPPS LIVE

App-✞alks: Diskusi: Pembelajaran Digital untuk Menjangkau

Generasi Digital Native dalam Gereja

Baru-baru ini, salah satu Sahabat Apps4God membagikan sebuah kutipan dari artikel
media cetak yang berjudul Pembelajaran Digital Dipacu, diikuti dengan sebuah
pertanyaan diskusi tentang kaitannya dengan gereja. Berikut ini adalah cuplikan singkat
dari diskusi tersebut.

“Para guru harus mau berubah untuk terus belajar dan mencari
terobosan. Pada era digital ini, dunia pendidikan harus mampu
lebih dahulu dalam menghadirkan inovasi. Kami berharap para
guru dan sekolah di Indonesia semakin banyak yang
memanfaatkan pembelajaran digital untuk mempercepat peningkatan mutu
pendidikan nasional ....” (Husin Mina, Ketua Yayasan Pendidikan Bukit Sion,
Jakarta)

Sumber: Kompas, Rabu, 23 Maret 2018. Pembelajaran Digital Dipacu.

Pendidikan sekuler sudah bergerak, bagaimana dengan gereja? Menurut teman-
teman, bagaimana gereja dapat melakukan terobosan pembelajaran digital untuk
menjangkau generasi digital native dalam gereja? Silakan bagikan pendapat atau
pengalaman Anda yang akan sangat menolong gereja, guru sekolah minggu, guru
Kristen, dan orang tua Kristen pada era digital ini.

— Evie Wisnubroto

Komentar:

“Sebagai guru sekolah minggu, [kita] butuh update pengajar agar
relevan dengan dunia yang anak hadapi dengan bahan ajar
melalui digital atau bahan yang berintegrasi dengan digital. Anak-
anak suka dengan hal-hal yang baru dan menarik apalagi jika hal
tersebut mereka lihat, lakukan dengan cara yang menyenangkan.”

— Rode Pardede

“Agar gereja dapat melakukan terobosan pembelajaran digital,
gereja terlebih dahulu harus memiliki kesadaran bahwa dunia
digital juga merupakan ladang pelayanan yang harus dikelola;
bahwa dunia digital adalah bagian dari gereja. Dengan demikian,
penggunaan sosmed (event gereja di Instagram story, FB), group chat (WhatsApp
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untuk PA online), serta berbagai platform yang mendukung komunikasi online tentu
bukan sesuatu yang aneh untuk dilakukan.”

— Novian Orieni

“Dengan digitalisasi informasi, gereja sebenarnya sangat
diuntungkan dalam hal menyebarkan firman Tuhan, membentuk
komunitas, menyebarkan informasi berkaitan dengan gereja,
ataupun menyediakan bahan-bahan bermanfaat bagi guru agama,
guru sekolah minggu, dan mereka yang tertarik untuk belajar mengenal Tuhan.”

— Asih Sumastrini

“Menurut saya, sudah waktunya gereja terbuka dengan teknologi.
Teknologi bukan momok yang menakutkan, justru teknologi dapat
digunakan oleh gereja untuk mengembangkan multimedia,
memperlengkapi jemaat dengan bahan-bahan kekristenan yang
bertanggung jawab, berkomunitas melalui media sosial, membagikan informasi dan
kegiatan gereja secara terbuka, dan menjangkau dunia dengan firman Tuhan.”

— AmiDya Tri Agusti

Bagaimana menurut pendapat Sahabat? Mari bergabung dalam diskusi dan bertukar
pikiran mengenai hal ini dalam komunitas App SABDA. Kami tunggu partisipasinya.
Terima kasih.

Komunitas App SABDA »

App-✞alks: Sharing Penggunaan DVD Library SABDA Anak

dalam Pelayanan Sekolah Minggu

DVD "Library SABDA Anak" merupakan sebuah
perpustakaan digital yang berisi: cerita-cerita Alkitab
dalam format video, audio, gambar, komik dan animasi,
dan bahan-bahan lain, seperti Software Alkitab SABDA,
Alkitab mobile (HP), ribuan artikel pelayanan Anak, dan
ratusan e-Buku Kristen. Semua bahan ini tersedia untuk
memperlengkapi hamba Tuhan, guru sekolah, pekerja
sekolah minggu, dan juga orang tua untuk mengajarkan
kebenaran yang sejati kepada generasi digital native.
Selain bermanfaat untuk dipakai sebagai alat peraga,
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bahan-bahan ini juga menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan pelayanan anak
di mana pun pada era digital ini. Sudah banyak pengguna yang merasakan manfaat
DVD Library SABDA Anak karena cukup menjawab kebutuhan akan bahan-bahan
digital untuk mengajarkan firman Tuhan kepada generasi digital native. Berikut ini
beberapa sharing pengguna yang telah merasakan manfaat DVD Library SABDA
Anak.

“Saya sudah terima DVD SABDA Library. Isinya sangat lengkap, banyak buku
(ibarat perpustakaan). Bayangkan bila kita simpan dalam lemari, pasti penuh. Saya
sudah bagikan kepada pendeta kami dan guru sekolah minggu, serta jemaat. Puji
Tuhan, sangat membantu, terutama untuk kami di daerah pesisir, di pertambakan
udang, Sumsel, yang lokasinya jauh dari kota provinsi (±8 jam). Sebab, di dalamnya
ada cerita Alkitab berwarna, permainan sulap, lagu-lagu, dll.. Pokoknya lengkap ....
Terima kasih, YLSA.”

— Sugiyarto Manalu

“Terima kasih, SABDA, CD-nya sangat membantu saya dalam mengajar siswa saya
karena bahan ajar di sekolah yang berbentuk multimedia untuk agama Kristen
sangat susah [didapat], jadi siswa sangat tertarik dan semangat, malah siswa saya
banyak yang menginstal di komputer masing-masing untuk membantu mereka
mengajar sekolah minggu. Terlebih, sebelum mengajar, kami mengadakan ibadah,
dan sekarang sudah bisa diiringi dengan musik Kidung Jemaat. Terima kasih,
SABDA. TUHAN memberkati!”

— Yosep Sianturi

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak SABDA. DVD yang kami terima
dalam proses pengembangan untuk digunakan dalam pelayanan sekolah minggu,
bahkan pada bidang Pemuda & Remaja. Banyak teman pemuda & remaja yang
sudah mendapatkan Alkitab elektonik secara gratis, bahkan juga teman-teman
mereka di sekolah. Saat ini, kami sedang memperdalam bahan materi untuk sekolah
minggu (melalui DVD Library SABDA Anak). Terima kasih, SABDA. Tuhan
memberkati.”

— Zet Sirra

“Puji Tuhan, Library SABDA Anak sangat bermanfaat. Saya pakai untuk pelayanan
anak-anak SM di tempat saya, puji-pujiannya sangat disukai anak-anak, dan bahan-
bahan untuk remaja juga sangat membantu dalam pemahaman iman anak remaja.
Bulan Mei lalu, ayah saya jatuh sakit karena stroke, dan Alkitab audio saya
perdengarkan sepanjang waktu selama di ruang ICU. Meskipun dia tetap berangkat
menghadap Bapa, tetapi firman Tuhan melalui Alkitab audio telah menemaninya
hingga embusan napas terakhirnya. DVD tersebut saya copy ke beberapa teman,



dan selanjutnya DVD tersebut saya kirim ke sebuah gereja di sebuah desa terpencil
di Toraja, tempat kelahiran saya. Terima kasih, Library SABDA.”

— Yuliana Salusu

Informasi lebih lengkap mengenai DVD Library SABDA Anak dapat Sahabat simak
dalam situs SABDA Labs.

 

INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Mengajar Sekolah Minggu secara Kreatif dengan Teknologi
Digital

Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang kreatif, dan kreativitas itu perlu kita
manfaatkan untuk menunjang pelayanan kita. Hal ini sangat benar ketika kita terlibat
dalam pelayanan sekolah minggu. Dibutuhkan kreativitas untuk menarik perhatian
anak-anak supaya mau memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan. Kreativitas
tersebut bisa diterapkan dengan banyak cara, salah satunya dengan menggunakan
bahan-bahan inovatif untuk mengajarkan cerita Alkitab kepada anak layan kita. Bagi
Anda yang berprofesi sebagai guru sekolah minggu, berikut ini kami sajikan beberapa
bahan digital untuk menolong Anda mengajar secara kreatif.

1. Situs Cerita.co

Sebagian besar anak sekolah minggu menyukai
cerita Alkitab dengan gambar-gambar ilustrasi
yang cerah dan menarik. Situs Cerita.co
menyediakan 50 cerita Alkitab bergambar, yang
bisa Anda gunakan sebagai alat peraga untuk
mengajar anak-anak. Ilustrasi yang dibuat

mengangkat tema-tema utama Alkitab, baik dari Perjanjian Baru maupun Perjanjian
Lama, yang dilengkapi dengan narasi dan kutipan percakapan dari Alkitab. Selain itu,
tiap ilustrasi juga dilengkapi dengan pertanyaan terkait beserta kunci jawabannya.
Anda bisa memanfaatkan tiap pertanyaan ini untuk berinteraksi dengan anak layan
Anda serta menguji pengetahuan mereka setelah mendengarkan materi.

Bahan-bahan yang dimuat dalam situs Cerita.co juga tersedia dalam aplikasi Cerita
Alkitab Terbuka (CAT) untuk Android.

2. Video dari The Bible Project

Mengajarkan tema-tema Alkitab yang kompleks kepada anak-anak dengan cara yang
mudah dipahami terkadang bisa menjadi tugas yang sulit. Video-video dari The Bible
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Project (TBP) bisa menolong Anda dengan
menyajikan penjelasan tentang tema-tema besar
Alkitab dengan narasi visual interaktif, yang bisa
menjadi alat bantu untuk mengajar anak-anak.
Adapun video-video TBP yang sudah dirilis dan
yang dapat Anda manfaatkan bisa dikategorikan

seperti di bawah ini.

Selengkapnya »

 

DIGITAL MINISTRY

Pentingnya Respons Pelayan Anak pada Era Teknologi Mobile

Jika Anda ingin melihat dunia pada masa depan, lihatlah setiap anak yang ada di
sekitar Anda. Segala hal yang mereka terima dan alami saat ini merupakan cikal bakal
dunia masa mendatang. Bagaimana mereka merespons orang lain, memakai
teknologi dalam kehidupannya, bahkan bagaimana mereka memandang Tuhan,
tergantung dari cara kita membentuk mereka. Dunia masa depan sedang dibentuk
dalam pikiran mereka. Namun, yang ikut mengambil bagian terbesar dalam
pembentukan tersebut justru bukanlah mereka, melainkan kita.

Bagaimana respons Anda ketika melihat seorang anak mengemis di pinggir jalan?
Atau, apa yang akan Anda perbuat jika melihat seorang anak yang dengan sengaja
diberi sebuah gawai supaya ia bisa diam dan tidak memedulikan keadaan sekitarnya?
Bagaimana dengan seseorang yang tidak sengaja membuat Anda terjatuh saat Anda
sedang berada di jalan? Apakah reaksi yang biasanya Anda berikan saat hal-hal
tersebut terjadi? Ingatlah, ketika anak melihat setiap reaksi Anda, mereka akan
meresponsnya dengan melakukan reaksi yang sama ketika mereka sedang dalam

Memahami Alkitab-Perjanjian Lama
Memahami Alkitab-Perjanjian Baru
Serial Animasi Kitab Taurat
Serial Animasi Kitab Injil

Serial Hikmat
Belajar Kunci Tematik Alkitab
Studi Kata
Bagaimana Membaca Alkitab

http://apps4god.org/icdw/mengajar-sekolah-minggu-secara-kreatif-dengan-teknologi-digital
http://apps4god.org/artikel/pentingnya-respons-pelayan-anak-pada-era-teknologi-mobile
http://apps4god.org/artikel/pentingnya-respons-pelayan-anak-pada-era-teknologi-mobile
http://alkitab.sabda.org/thebibleproject.php?category=ot
http://alkitab.sabda.org/thebibleproject.php?category=nt
http://alkitab.sabda.org/thebibleproject.php?category=torah
http://alkitab.sabda.org/thebibleproject.php?category=gospel
http://alkitab.sabda.org/thebibleproject.php?category=wisdom
http://alkitab.sabda.org/thebibleproject.php?category=theme
http://alkitab.sabda.org/thebibleproject.php?category=word_study
http://alkitab.sabda.org/thebibleproject.php?category=read_bible


posisi Anda. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat sebuah ilustrasi menarik dari
YouTube dengan judul Children see, children do. Video berdurasi 1 menit 48 detik ini
memperlihatkan reaksi anak-anak yang akan menyalin segala yang dilihatnya dari
orang-orang terdekat sebagai pengalaman wajar untuk mereka terapkan. Oleh sebab
itu, setiap respons yang diberikan dunia saat ini (atau lebih tepatnya, respons kita)
kepada mereka adalah benih-benih yang akan tumbuh dan saling terkait dan menjadi
bagian dasar dari dunia mereka pada masa depan.

Selengkapnya »

 

BERITA IT-4-GOD

Pada 2 -- 3 Juli 2018, tim ApTek (IT-4-GOD) akan melaporkan hasil pelayanan
semester I / 2018 dan memantapkan rencana kerja untuk semester II dalam rapat
kerja tengah tahun YLSA. Mohon dukungan doa dari Pembaca sekalian.
Berbagai bahan presentasi seputar pelayanan Apps4God dapat diperoleh melalui
SlideShare Apps4God. Sahabat dapat menggunakannya sebagai referensi untuk
pelayanan digital di komunitas masing-masing.
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