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EDITORIAL

Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berevolusi dengan kecepatan yang nyaris
tidak terkejar. Tidak jarang, hal yang dianggap tercanggih dan terhebat tahun lalu (atau
bahkan kemarin) adalah hal yang dianggap kuno hari ini. Teknologi tidak akan
menunggu kita, dan jika kita tidak mengikuti perkembangannya, tentu kita akan
tertinggal. Dalam konteks pelayanan Kristen, tidak mengikuti perkembangan teknologi
juga berarti melewatkan berbagai kesempatan besar untuk memajukan Kerajaan Allah
di dunia ini. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa kita harus menggunakan
teknologi demi teknologi itu sendiri. Teknologi hanyalah alat untuk menunjang pelayanan
kita dan gereja kita.

Mempertimbangkan hal tersebut, publikasi seperti IT-4-GOD akan selalu diperlukan
sebagai sumber informasi terkait perkembangan dan penggunaan teknologi dalam
konteks pelayanan tubuh Kristus. Karena itu, redaksi sangat bersyukur karena hingga
saat ini, kami masih bisa melayani masyarakat Kristen Indonesia dengan menyajikan
berbagai bahan seputar teknologi yang dapat memperlengkapi dan menambah
wawasan kita. Kami berharap bahwa setiap bahan yang kami bagikan dalam edisi kali
ini pun bisa menjadi berkat bagi setiap pembaca.

Selamat menikmati sajian terbaru kami. Soli Deo gloria.

In Christ,

https://instagram.com/apps4god/
https://twitter.com/apps4god/
https://www.facebook.com/apps4god/
http://misi.sabda.org/sepuluh_prinsip_dalam_pelayanan_yohanes_126
http://apps4god.org/it4god
https://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Tubuh%20Kristus


Pemimpin Redaksi IT-4-GOD,

Odysius

 

APPPS LIVE

App-✞alks: Peran Penting Teknologi dalam Penyebaran Kabar

Baik?

Berikut ini adalah sebuah tulisan yang menarik mengenai peran teknologi dalam
penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika membaca tulisan ini, sebagai
orang percaya, pertanyaan yang harus kita pikirkan dan jawab adalah, "Bagaimana
teknologi telah dan akan dipakai dalam kekristenan, khususnya dalam pemberitaan
Kabar Baik?" Kiranya menjadi refleksi bagi kita sebagai warga negara Indonesia dan
warga Kerajaan Allah yang merdeka untuk menggunakan teknologi bagi kemuliaan
Tuhan.

Melihat Peran Penting Teknologi Saat Proklamasi Kemerdekaan RI
 Oleh: Jakarta Smart City

Penggunaan teknologi tidak bisa lepas
dari keseharian manusia, termasuk
dahulu saat bangsa Indonesia
mempersiapkan kemerdekaannya. Ada
cerita menarik terkait teknologi yang
digunakan saat itu.

1. Mesin ketik:
 Sajoeti Melik mengetik rumusan naskah

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang
ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah

tersebut merupakan buah pikiran dari tiga orang, yakni Soekarno, Mohammad
Hatta, dan Achmad Soebardjo.

2. Mesin cetak:
 Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat

dilakukan secara cepat, salah satunya berkat jasa Burhanuddin Mohammad Diah
yang membantu memperbanyak tulisan tangan Soekarno dengan cara mencetak
ulang.

3. Radio:
 Pada hari yang sama, teks proklamasi sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari

Kantor Domei, sekarang Kantor Berita ANTARA, Waidan B. Palenewen. Beliau
memerintahkan penyiaran berita kemerdekaan tersebut melalui radio. Pihak Jepang
mencoba menghalangi upaya tersebut dengan menyegel pemancar Kantor Domei.
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Namun, para pemuda bersama Joesoef Ronodipoero, yang merupakan seorang
pembaca berita di Radio Domei, dan beberapa teknisi, yaitu Sukarman, Sutamto,
Susilahardja, dan Suhandar, membuat pemancar di kawasan Menteng dengan kode
panggilan DJK 1. Melalui berbagai cara tersebut, berita Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia tersebar di wilayah Indonesia, bahkan hingga mancanegara.

Sumber: https://kumparan.com/jakarta-smart-city/teknologi-ini-ternyata-berperan-
penting-saat-proklamasi-kemerdekaan-ri

Bagaimana tanggapan Anda setelah membaca artikel ini? Silakan membagikannya di
komunitas Facebook App SABDA:

Komunitas App SABDA

App-✞ech: SABDA Bot: Mempelajari Alkitab Melalui Aplikasi

Chatting

Pada era sekarang ini, teknologi digital telah menjadi
salah satu media yang dipakai Allah untuk menyebarkan
firman-Nya. Tidak hanya melalui situs atau aplikasi
Alkitab, mempelajari firman Tuhan melalui
platform/aplikasi chat pun kini telah dimungkinkan.
Bagaimana caranya? SABDA Bot merupakan proyek
SABDA yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

SABDA Bot dapat menolong Anda membaca,
mempelajari, dan menggali Alkitab. Selain memberikan
ayat Alkitab dalam berbagai versi, pelayanan mesin otomatis (robot) berbasis chat
ini juga menyediakan berbagai bahan biblika yang mendukung untuk mempelajari
firman Tuhan secara lebih mendalam. Bahan-bahan biblika yang dapat diakses melalui
SABDA Bot antara lain:

Kamus Alkitab
Ensiklopedia Alkitab
Informasi latar belakang teks Alkitab
Penjelasan tokoh dan tempat
Tafsiran
dan lain-lain.

Dengan adanya SABDA Bot, para pengikut Kristus diharapkan tidak hanya dapat
mempelajari firman Tuhan melalui aplikasi chatting (Telegram, FB Messenger, dan
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LINE), tetapi juga dapat membentuk komunitas Belajar Alkitab secara mandiri
dengan memasukkan akun SABDA Bot pada grup chat yang dimiliki.

SABDA Bot juga memiliki fitur-fitur lain selain fitur pembelajaran Alkitab. Dengan
SABDA Bot, kita juga dapat berlangganan berbagai bahan literatur kristen secara
gratis, yang akan dikirimkan melalui chat setiap hari. Beberapa bahan literatur Kristen
tersebut antara lain:

Renungan (Santapan/Renungan Harian, Renungan Oswald Chambers)
Pokok doa harian
Bacaan Alkitab harian
Bacaan humor harian
dan seterusnya.

Selain itu, tersedia juga bahan-bahan lain yang bisa Anda akses untuk
memperlengkapi pelayanan Anda, seperti bahan ajar Sekolah Minggu, bahan-bahan
Natal/Paskah, dan sebagainya.

Untuk saat ini, versi stabil dan termutakhir dari SABDA Bot tersedia melalui aplikasi
Telegram (dengan nama akun @sabdabot), sedangkan SABDA Bot untuk aplikasi
LINE dan Facebook Messenger masih dalam tahap pengembangan. Untuk
mendapatkan info lebih lengkap dan tutorial penggunaan SABDA Bot, silakan kunjungi
halaman SABDA Bot di situs SABDA Labs.

 

INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Sumber Bahan Kepemimpinan Kristen

Proklamasi kemerdekaan tidak akan pernah terjadi jika tidak ada pemimpin-pemimpin
yang berani dan tegas, yang kepemimpinannya patut kita teladani hingga masa kini.
Dikaitkan dengan konteks kekristenan, proklamasi Kabar Baik kepada dunia pun
memerlukan pemimpin-pemimpin Kristen yang mau mempertaruhkan segalanya demi
tercapainya Amanat Agung. Oleh sebab itu, setiap pemimpin kristiani, termasuk Anda
dan saya, perlu terus mengasah dan meningkatkan kemampuan dan kualitas untuk
dapat mengemban tugas penginjilan kita dengan baik.

Sehubungan dengan hal itu, kolom ICDW edisi kali ini menyajikan ulasan beberapa
sumber bahan kepemimpinan Kristen yang bisa kita rujuk atau rekomendasikan
kepada rekan-rekan. Kiranya menjadi berkat!

1. Situs Indo Lead

Situs Indo Lead merupakan situs sumber bahan kepemimpinan Kristen dari Yayasan
Lembaga SABDA. Situs ini menyediakan artikel, kiat-kiat, inspirasi, buku, dan
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berbagai jenis bahan lain yang bisa Anda akses
secara daring maupun unduh untuk diakses
secara lokal melalui perangkat digital Anda.
Beberapa kategori bahan kepemimpinan dalam
situs ini mencakup Basic Life Skills, Self
Leadership, Spiritual Leadership, Leadership in

Organization, Leadership in Team, dan masih banyak lagi.

2. SABDA Space

Melalui situs blog dari Yayasan Lembaga
SABDA ini, setiap orang dapat bergabung
menjadi anggota dan mengunggah tulisannya.
Tulisan-tulisan yang diunggah ke situs ini
mencakup banyak kategori, termasuk di
antaranya adalah kepemimpinan. Anda bisa

menjelajahi berbagai tulisan dalam kategori terkait untuk mendapatkan bahan-bahan
bertema kepemimpinan yang dapat menambah wawasan Anda.

Selengkapnya »

 

DIGITAL MINISTRY

Apa Artinya Pelayanan Digital

Apa artinya "pelayanan digital"? Itulah pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya
sendiri minggu ini, setelah menjadi salah satu dari dua belas penerima penghargaan
pada sebuah situs yang menggelari "para ahli pelayanan digital". (Klik di sini untuk
melihat daftar lengkap kedua belas penerima penghargaan terkait dan bagaimana
daftar itu dipilih.) Berikut ini adalah lima pemikiran.
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1. Banyak orang punya pemahaman yang lemah terhadap teknologi. (...)
2. "Pelayanan Digital" adalah tentang lebih dari satu teknologi apa pun. (...)
3. Masalahnya adalah bahwa janji teknologi terletak pada masa depan. (...)
4. Sangat penting bagi gereja untuk menjadi digital. (...)
5. Pelayanan digital hanyalah kemauan untuk berinovasi dalam pelayanan gereja

kristus. (...)

Selengkapnya »

 

BERITA IT-4-GOD

Dapatkan berbagai aplikasi Android dari Yayasan Lembaga SABDA yang dapat
menolong pertumbuhan iman Anda di situs Android SABDA.
Yayasan Lembaga SABDA baru saja meluncurkan versi beta dari aplikasi BaKat
(Bahan/Bahasa Katalog) untuk Android, sebuah aplikasi katalog berisi
referensi/sumber bahan media Kristen untuk 700+ bahasa daerah di Indonesia.
Sahabat bisa mendapatkan aplikasi ini melalui Google Play Store atau dengan
mengunjungi situs Android SABDA. Silakan mencoba aplikasi ini dan jangan ragu
untuk memberikan masukan kepada kami untuk perbaikan/pengembangan aplikasi
ini.
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