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EDITORIAL

Shalom Sahabat IT-4-GOD!

Tuhan menciptakan teknologi bukan untuk menjadi konsumsi kita secara pribadi. Tuhan
menciptakan teknologi supaya kita bisa memanfaatkannya untuk menolong kita
melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan perkataan lain, teknologi ada
untuk menolong kita bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Juru Selamat kita,
Tuhan Yesus Kristus; Teknologi ada untuk memperlengkapi kita untuk Amanat Agung,
untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus; Teknologi ada untuk kita gunakan bagi
kemuliaan-Nya.

Saya mengajak Sahabat sekalian untuk membaca kesaksian dari David Murray dalam
kolom APPPS Live kali ini tentang bagaimana teknologi menjadikan dia seorang
Kristen yang lebih baik, lalu merenungkan bagaimana teknologi telah memberi dampak
dalam kehidupan kita masing-masing. Saya juga mendorong Sahabat sekalian untuk
membaca sajian kami tentang infografis dan aplikasi sumber bahan kekristenan yang
sangat bermanfaat untuk menambah wawasan. Tidak lupa, simak juga artikel menarik
yang telah kami sediakan dalam kolom Digital Ministry dengan judul Digital Quotient:
Apa yang Perlu Gereja Anda Ketahui.

Akhir kata, selamat membaca. Tuhan Yesus memberkati.

https://www.facebook.com/apps4god/
https://twitter.com/apps4god/
https://instagram.com/apps4god/
https://www.slideshare.net/ayo_pa/pa-era-digital-71361208
http://murid21.org/


In Christ,

Pemimpin Redaksi IT-4-GOD,

Odysius

 

APPPS LIVE

App-✞alks: Cara Teknologi Menjadikan Saya Seorang Kristen

yang Lebih Baik

Saat ini, ada terlalu banyak artikel, seminar, atau khotbah yang mengungkapkan
bahaya teknologi bagi kehidupan orang percaya. Bagaimana kalau sekarang kita
membuka pikiran kita? Bagaimana jika kita mengakui dan menghargai berbagai
karunia teknologi luar biasa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada generasi kita?

David Murray menulis artikel berjudul Cara Teknologi Menjadikan Saya Seorang
Kristen yang Lebih Baik karena berpikir bahwa teknologi itu seharusnya dipakai untuk
meningkatkan kualitas kehidupannya sebagai orang Kristen. Berikut ini poin-poin
pemikiran David Murray.

1. Dengan teknologi, kita dapat memiliki akses ke sumber-sumber yang terjangkau,
seperti software studi Alkitab, situs studi Alkitab, khotbah, video daring, lagu-lagu
rohani, dsb..

2. Buku-buku untuk studi Alkitab dapat ditemukan dengan mudah dalam software
Alkitab, Kindle, dan Dropbox Anda hanya dengan sekali klik sehingga
menghemat banyak waktu dan memperkaya iman kita.

3. Dengan fitur potong-dan-salin yang dimiliki oleh komputer, seorang pengkhotbah
bisa berkhotbah lebih baik karena komputer membantu memadatkan,
mengklarifikasikan, dan menyederhanakan bahasanya.

http://blog.sabda.org/blogger-sabda/odysius-bio-temara/
mailto:ody@in-christ.net
http://apps4god.org/app-talks/app-talks-teknologi-menjadikan-saya-seorang-kristen-yang-lebih-baik
http://apps4god.org/artikel/yang-perlu-anda-ketahui-tentang-digital-quotient-gereja-anda
http://apps4god.org/artikel/karunia-konektivitas
http://sabda.net/


4. Dengan teknologi internet, kita dapat melakukan diskusi atau bimbingan secara
terbuka dalam waktu singkat.

5. Melalui blog dan situs web, orang-orang Kristen "awam" membagikan iman dan
pengalaman spiritual mereka dengan cara yang memberkati dan mendorong
ratusan, dan terkadang ribuan orang Kristen yang lainnya -- dan juga non-Kristen.

6. Salah satu aspek terkaya dari kehidupan daring adalah belajar tentang orang-
orang Kristen lain yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda
ketika kita membaca blog mereka, mendengarkan khotbah-khotbah mereka, dan
berinteraksi dengan mereka di Twitter dan Facebook, dll..

7. Para misionaris terhubung dengan keluarga dan gereja mereka di rumah melalui
Skype. Pesan Kristen menjangkau negara-negara dan tempat-tempat yang tidak
dapat dijangkau oleh orang-orang Kristen.

8. Berbagai software atau situs studi Alkitab dapat menolong untuk melanjutkan,
mempertahankan, dan meningkatkan keterampilan bahasa Alkitab (Ibrani dan
Yunani) yang dimiliki orang percaya dengan panduan yang mudah digunakan, alat
penelitian kata, leksikon, dll..

9. Revolusi digital telah meningkatkan pengetahuan teologis kita, keterlibatan
budaya kita, jangkauan pelayanan dan efektivitas kita, penginjilan dan
apologetika kita, kasih kita terhadap satu sama lain, dan juga kekudusan kita.
Selain itu, siapa yang tidak bisa menyembah Allah dengan lebih lagi ketika
mereka duduk setiap hari dengan gawainya?

Sumber: http://apps4god.org/.../bagaimana-teknologi-menjadikan-saya-seorang-kristen-yang-
lebih-baik

Catatan Redaksi: Artikel di atas adalah kesaksian dari David Murray. Bagaimana
dengan Anda? Bagaimana teknologi dapat menjadikan Anda orang Kristen yang lebih
baik? Silakan bagikan dalam komunitas Apps SABDA.

Komunitas App SABDA

App-✞ech: Berbagai Infografis Menarik untuk Menambah

Wawasan Anda

Kitab manakah yang terpanjang dan terpendek dalam Alkitab? Makhluk apakah yang
terbesar dan terkecil? Siapakah raja termuda yang pernah memerintah dalam Alkitab?
Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya bisa dengan mudah Anda
dapatkan dengan melakukan pencarian cepat di internet, tetapi salah satu hasil
pencarian yang paling menarik mungkin berasal dari BibleGateway yang menyajikan
informasi-informasi tersebut dan beberapa informasi serupa dalam bentuk infografis
yang lebih kekinian seperti berikut:

http://alkitab.sabda.org/home.php
http://www.apps4god.org/index.php/artikel/bagaimana-teknologi-menjadikan-saya-seorang-kristen-yang-lebih-baik
https://www.facebook.com/apps4god/posts/704689723214310
http://apps4god.org/app-tech/app-tech-berbagai-infografis-menarik-untuk-menambah-wawasan-anda
https://www.biblegateway.com/


Dengan poin-poin yang singkat, padat, dan jelas, ditambah dengan ilustrasi yang
sesuai, Anda akan sangat tertolong untuk mencerna setiap informasi yang disajikan
oleh masing-masing infografis yang tersedia. Meski demikian, Anda tidak perlu
khawatir apabila informasi yang disajikan mungkin terlalu dangkal karena setiap
infografis memiliki artikel yang lebih lengkap terkait infografis tersebut yang juga bisa
Anda baca untuk semakin memperkaya wawasan Anda. Anda bisa menemukan
gambar-gambar infografis ini dan mencari tahu lebih banyak dengan mengunjungi
tautan yang sudah disediakan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga serta
rekan-rekan sepelayanan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.

Situs BibleGateway

 

INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Aplikasi Sumber Bahan Kekristenan untuk Bertumbuh dalam
Iman

Entah disadari atau tidak, ada banyak aplikasi kekristenan di luar sana yang dapat
menolong kita menambah wawasan dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus.
Mulai dari aplikasi baca Alkitab, studi Alkitab, dan renungan, hingga berbagai bacaan
Kristen dan permainan, semuanya tersedia di ujung jari Anda. Namun, apabila Anda
kurang yakin dari mana Anda bisa memulai atau aplikasi apa yang sesuai dengan
Anda, berikut ini kami sajikan beberapa aplikasi sumber bahan kekristenan yang layak
untuk Anda coba. Kiranya menjadi berkat.

1. Publikasi SABDA

Publikasi elektronik YLSA merupakan salah satu wujud pelayanan
literatur yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga SABDA.
Selain melalui sistem jaringan milis I-KAN (Internet -- Komputer
Alkitab Network), kini Anda bisa mendapatkan publikasi elektronik
YLSA melalui aplikasi Android Publikasi SABDA. Sebanyak lebih

dari 20 publikasi dari berbagai bidang pelayanan, seperti kepemimpinan, konseling,

https://www.biblegateway.com/blog/category/infographic/
http://apps4god.org/icdw/lima-aplikasi-sumber-bahan-kekristenan-untuk-bertumbuh-dalam-iman
http://sabda.org/publikasi/


penulisan, humor, dst., dengan jadwal terbit publikasi yang bervariasi (mingguan,
dwimingguan, dan bulanan) bisa Anda nikmati di mana saja dan kapan saja. Dengan
adanya aplikasi Publikasi SABDA, bahan-bahan kekristenan yang bermutu dan
alkitabiah ini pun bisa lebih mudah disebarkan kepada rekan-rekan Anda. Segeralah
mengunduh aplikasi Publikasi SABDA dan mari kita bersama-sama bertumbuh dalam
Kristus.

Publikasi SABDA

2. Set Komik Alkitab Bergambar, Komik Kitab Suci, dan Komik Yesus Hidup

Komik Alkitab adalah aplikasi Android yang memberikan cerita
komik bergambar dengan cerita "seri" dalam Alkitab. Komik
Alkitab merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Yayasan
Lembaga SABDA. Komik ini sendiri ada dalam tiga aplikasi yang
berbeda masing-masing judul dan isinya. Komik pertama adalah

Komik Alkitab Bergambar, yang berisi cerita-cerita Alkitab terpopuler dari Kejadian
sampai Kisah Para Rasul. Komik kedua adalah Komik Yesus Hidup, yang
mengisahkan cerita Yesus mulai dari nubuat-Nya hingga kematian-Nya di atas kayu
salib. Komik ketiga adalah Komik Kitab Suci, yang berisi kisah populer dari kitab
Kejadian sampai 2 Raja-Raja. Ketiga komik ini memiliki penampilan yang cukup ramah
pengguna. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa tidak akan kesulitan
menggunakan aplikasi ini. Anda ingin membaca keseluruhan cerita Alkitab dalam
komik ini? Silakan segera mengunduh aplikasi-aplikasi ini di Google Play Store.

Komik Alkitab Bergambar
 

Komik Kitab Suci
 

Komik Yesus Hidup

3. Buletin PILLAR: Artikel dan Renungan Kristen [...]
 4. Christian Pocket Guide (CPG) [...]

 5. Global Christian News [...]

Selengkapnya »

 

DIGITAL MINISTRY

Digital Quotient: Apa yang Perlu Gereja Anda Ketahui

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.publikasi
http://ylsa.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.komik.alkitab
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.komik.kitabsuci
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.komik.yesus
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.redaksi.pillar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpgmobile.christianpocketguide
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GlobalChristianNews.android
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Kita mendapati diri dalam suatu budaya yang berbicara dalam bahasa yang lain,
mendefinisikan istilah-istilah tradisional dengan cara-cara yang tidak pernah kita
anggap mungkin, dan lebih terkoneksi-tetapi-terputus daripada sebelumnya.

Tanpa perlu pindah ke suatu negara baru, kita, secara individu, terbangun dalam
budaya digital yang didefinisikan oleh mobile, sosial, dan konektivitas bandwith.
Tantangannya, gereja terlalu lambat menyadari fakta bahwa mereka berada di tengah
pergeseran budaya seismik yang tidak pernah dilihat sejak tahun-tahun pertama mesin
cetak Gutenberg. Hasilnya, terdapat kesan bahwa gereja tidak relevan dan terputus
dari budaya.

Yesus memanggil umat-Nya untuk menjadi Ekklesia di dalam dunia. Yang menarik
tentang budaya baru tempat kita mendapati diri kita adalah bahwa Ekklesia bisa lebih
MENJADI Ekklesia pada masa kini dibandingkan pada masa kapan pun dalam
sejarah.

Akan tetapi, hal ini berarti bahwa kita perlu mengembangkan strategi baru untuk
melakukan pelayanan dalam budaya baru kita yang intensif dengan Digital, Sosial,
Mobile, dan Bandwidth. McKinsey & Company telah mengembangkan suatu
penaksiran tentang bagaimana kedewasaan dan kemampuan digital suatu bisnis
menggerakkan performa keuangan. Mereka menyebutnya sebagai Digital Quotient.

Selengkapnya »

 

BERITA IT-4-GOD

Pada 4 Oktober 2018, tim SABDA akan melanjutkan pelatihan Studi Alkitab pada
Era Digital di STT AIMI, Solo. Pertemuan ketiga dari empat pertemuan yang
direncanakan ini akan membahas tentang bagaimana mendiskusikan hasil belajar
Alkitab serta apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon dukungan doa
dari Sahabat IT-4-GOD sekalian.
Dalam rangka menyambut HUT Yayasan Lembaga SABDA ke-24, tim ITS sedang
mengerjakan beberapa aplikasi mobile untuk platform iOS yang rencananya akan
diluncurkan pada Oktober nanti. Anda bisa mengikuti perkembangannya melalui

http://apps4god.org/artikel/yang-perlu-anda-ketahui-tentang-digital-quotient-gereja-anda
https://alkitab.sabda.org/illustration.php?id=4189
http://alkitab.sabda.org/strong.php?id=1577
http://apps4god.org/artikel/yang-perlu-anda-ketahui-tentang-digital-quotient-gereja-anda
http://apps4god.org/it4god


situs Apps SABDA. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam proses
pengerjaannya dan memberikan hikmat, kemampuan, dan kesungguhan hati
kepada setiap orang yang terlibat dalam proyek ini.
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