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EDITORIAL

Tujuan dari segala jenis pelayanan yang kita lakukan hanyalah satu: untuk memuliakan
Tuhan dan menempatkan Dia sebagai pusat. Sangat penting bagi kita untuk
senantiasa mengingat tujuan tersebut, terlebih pada momen-momen menyambut hari
Natal ini. Mulai dari Santa Klaus, obral besar-besaran akhir tahun, hingga keceriaan
musim liburan, ada begitu banyak hal yang bisa dengan mudah mengalihkan fokus dan
perhatian kita dari makna Natal yang sejati. Maka dari itu, sambil mempersiapkan
berbagai hal untuk pelayanan Natal di rumah, sekolah, gereja, atau di mana pun,
hendaknya kita senantiasa berfokus pada apa yang sebenarnya kita rayakan: kasih
Allah yang dinyatakan kepada dunia melalui kelahiran Putra-Nya, Yesus Kristus, Juru
Selamat kita.

Sehubungan dengan itu, edisi IT-4-GOD kali ini menyajikan bahan-bahan bertema
Natal. Kiranya setiap bahan dalam satu edisi ini bisa menolong Anda mempersiapkan
Natal dengan baik, entah dengan menambah wawasan Anda atau memberi Anda ide
atau referensi untuk dirujuk. Selamat menyimak. Tuhan Yesus memberkati!

In Christ,

Pemimpin Redaksi IT-4-GOD,

Odysius
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APPPS LIVE

App-✞alks: Komik Alkitab: 10 Alasan Mengapa Itu Penting

Apabila Anda mengikuti perkembangan pelayanan Yayasan Lembaga SABDA selama
beberapa bulan terakhir, Anda tentu tahu bahwa salah satu proyek yang sedang
dikerjakan YLSA saat ini adalah proyek penerjemahan komik Alkitab (untuk lebih
mudahnya kami sebut Proyek Komik SABDA). Namun, mengapa komik? Apa
kelebihan media ini? Mengapa komik Alkitab itu penting? Diterjemahkan dari situs
resmi Comic Bible Society, berikut ini adalah 10 alasan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut.

1. Penerimaan Budaya: Media komik dan film hampir bersifat universal. …
Kehadiran Marvel dan DC di berbagai belahan dunia secara global mengaspal
jalan untuk media Alkitab ini.

2. Keterlibatan Pembaca: Komik menyampaikan makna melalui keterlibatan aktif
pembaca dengan bahasa tertulis dan gambar-gambar berurutan yang
disandingkan dengannya.

3. Efisiensi Format: Format komik menyampaikan informasi dalam jumlah besar
dalam waktu yang singkat.

4. Bersifat Edukasional: Media grafis sangat efektif untuk mengajarkan konten-
konten dalam area subjek (matematika, sains, studi sosial, dsb.). Selain itu, novel
grafis dan komik menambahkan faktor kesenangan ke dalam pendidikan.

5. Literasi: Banyak negara berkembang memiliki populasi yang hampir 50% buta
huruf atau semi buta huruf sehingga penjelasan Alkitab dalam bentuk grafis
adalah keharusan yang bersifat kudus.

6. Keefektifan: Eksperimen neurologis menunjukkan bahwa … menyandingkan
sebuah gambar dengan teks menghasilkan peningkatan retensi memori untuk
keduanya.

http://apps4god.org/app-talks/app-talks-komik-alkitab-10-alasan-mengapa-itu-penting
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https://www.comicbiblesociety.org/


7. Penginjilan: Seni komik yang rumit dan didesain dengan baik bisa menjadi
bahan yang lebih memikat dan menarik untuk diambil dan dibaca secara khusyuk
oleh seseorang yang tidak bergereja atau yang tidak religius.

8. Transkultural: Komik sangat bersifat transkultural. … apa pun sebutannya,
komik adalah bentuk sastra yang paling banyak dibaca dan paling populer.

9. Media sosial: Konten dengan visual mendapatkan 94% lebih banyak jumlah
penayangan total. Konten visual 40 kali lipat lebih berpeluang untuk dibagikan
melalui media sosial.

10. Keterlibatan Alkitab: Hasil akhirnya adalah keterlibatan Alkitab yang lebih
mendalam (dan lebih luas).

[Diterjemahkan dari:
https://docs.wixstatic.com/ugd/b8c2e9_9d92a0d9863d42cdb78bfd619536e107.pdf]

Mempertimbangkan semua hal tersebut, tidak dapat dimungkiri bahwa Proyek Komik
SABDA merupakan proyek yang strategis untuk masa depan pelayanan gereja.
Karena itu, mari mendukung pengerjaan proyek ini agar masyarakat Kristen Indonesia
bisa segera memakainya, mendapatkan berkat melaluinya, dan membagikan berkat itu
kepada orang-orang di sekitar mereka.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Proyek Komik SABDA, silakan mengunjungi tautan-
tautan berikut ini:

Situs Komik SABDA
Facebook Komik APP
Twitter Komik APP
Pinterest Komik SABDA

App-✞rain: Seminar Parenting tentang Kecerdasan Digital di

TK Kristen Sukoharjo

Mengawali Desember ini, yaitu pada Sabtu, 1 Desember 2018, Yayasan Lembaga
SABDA berkunjung ke TK Kristen Sukoharjo untuk memberikan seminar parenting
bertajuk Kecerdasan Digital kepada para orang tua/wali murid di sana. Seminar ini
bertujuan untuk membuka wawasan para orang tua/wali murid mengenai berbagai
tantangan pada era digital serta bagaimana mereka bisa menyikapinya dengan bijak
sehingga bisa mendidik anak-anak yang tidak hanya melek dan cerdas secara digital,
tetapi juga berpegang pada prinsip-prinsip hidup Kristen.

Bertempat di ruang pertemuan sekolah, kegiatan seminar ini berlangsung mulai pukul
08.30 sampai kira-kira pukul 11.00 dan dihadiri oleh lebih dari 30 orang tua/wali murid.
Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Komite Pembangunan Sekolah di tempat
itu dan disambung dengan sambutan dari Ketua Yayasan Sekolah Kristen Sukoharjo
sendiri. Kemudian, setelah beristirahat sejenak sekitar 10 menit untuk menikmati

https://docs.wixstatic.com/ugd/b8c2e9_9d92a0d9863d42cdb78bfd619536e107.pdf
https://komik.app/
https://www.facebook.com/sabdakomik
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hidangan kecil yang sudah disediakan,
acara langsung dilanjutkan dengan
pemaparan tentang materi seminar oleh
tim YLSA.

Pelaksanaan seminar berjalan dengan
baik dan respons para peserta pun
sangat positif, terbukti dengan keaktifan
dari beberapa peserta untuk melontarkan
pertanyaan kepada pembicara pada sesi

tanya jawab seusai sesi penyampaian materi. Bahkan, selepas acara, masih ada
beberapa dari mereka yang menemui pembicara sendiri untuk berdiskusi lebih lanjut
secara pribadi.

Kepala Sekolah TK Kristen Sukoharjo mewakili segenap guru, murid, dan karyawan di
sana juga berharap bahwa seminar seperti ini bisa lebih sering diadakan dan kerja
sama dengan Yayasan Lembaga SABDA juga bisa terus ditingkatkan. "Kami berharap
bahwa kerja sama seperti ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut
sampai nanti kita akan melanjutkan secara aktif dan berkala," tuturnya.

Materi presentasi seminar parenting tentang Kecerdasan Digital dan testimoni dari beberapa peserta
setelah mengikuti seminar bisa Anda simak  atau unduh melalui tautan-tautan berikut:

Kecerdasan Digital - Mempersiapkan Orang Tua Menghadapi Era Digital
Kecerdasan Digital - Langkah Prak tis
TESTIMONI PESERTA SEMINAR PARENTING "KECERDASAN DIGITAL"

 

INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Referensi Bahan Natal dari Yayasan Lembaga SABDA

Merayakan Natal berarti merayakan kelahiran Kristus ke dalam dunia. Karena itu,
daripada berfokus pada suasana liburan, kumpul-kumpul keluarga, atau segala ingar
bingar perayaan Natal sekuler lainnya, alangkah baiknya jika momen ini kita
manfaatkan untuk berfokus pada Kristus sendiri, merenungkan kembali apa arti
kelahiran Kristus bagi umat manusia, terlebih bagi Anda secara pribadi. Yayasan
Lembaga SABDA menyediakan banyak sumber referensi yang bisa Anda rujuk untuk
menolong Anda, beberapa di antaranya bisa Anda simak melalui ulasan kami berikut
ini.

1. Yesus -- Hidup-Nya
 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.hidupyesus

 https://itunes.apple.com/us/app/yesus-hidup-nya/id1440716222

https://www.slideshare.net/sabda/kecerdasan-digital-mempersiapkan-orang-tua-menghadapi-era-digital
https://www.slideshare.net/sabda/kecerdasan-digital-langkah-praktis
https://youtu.be/gT9yKek8luM
http://apps4god.org/icdw/referensi-bahan-natal-dari-yayasan-lembaga-sabda
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.hidupyesus
https://itunes.apple.com/us/app/yesus-hidup-nya/id1440716222


Aplikasi Yesus -- Hidup-Nya berisi kutipan ayat Alkitab dari
versi Alkitab Yang Terbuka tentang kelahiran Yesus sampai
setelah kenaikan-Nya ke surga. Aplikasi ini menggabungkan
kisah-kisah tentang Yesus dari keempat Injil dalam Alkitab
menjadi satu jalinan cerita yang disusun secara kronologis,
dikelompokkan ke dalam enam bagian utama berdasarkan
konteks cerita, dan dilengkapi dengan 500+ gambar ilustrasi

yang dapat menolong menjelaskan berbagai adegan dalam cerita. Aplikasi ini
bertujuan untuk membawa setiap pembacanya semakin mengenal pribadi Yesus yang
sangat luar biasa berdasarkan kebenaran yang sejati, yaitu Alkitab itu sendiri. Dengan
mempelajari pribadi dan kehidupan Yesus melalui bantuan aplikasi ini, setiap pembaca
diharapkan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang misi Allah
melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, Anak Allah yang
hidup.

2. Alkitab Proyek Indonesia (The Bible Project) -- Kelahiran Yesus (Lukas 1-2)
 https://www.youtube.com/watch?v=_0_RI1lMEbo

Mempelajari makna dan pesan Natal yang sejati
bisa dilakukan secara interaktif dan
menyenangkan dengan video animasi berjudul
Kelahiran Yesus (Lukas 1-2) dari The Bible
Project. Video ini mengeksplorasi dua pasal
pertama dari Injil Lukas dan menyoroti berbagai

situasi tidak biasa yang mengitari peristiwa paling bersejarah dalam sejarah umat
manusia, yaitu kelahiran Yesus Kristus, sang Mesias. Dengan balutan visual yang
menawan dan narasi yang cukup mudah dipahami, kita diajak untuk meninjau dan
merenungkan kembali tentang apa yang ingin Allah sampaikan kepada umat manusia
melalui serangkaian peristiwa ajaib yang mendahului dan mengikuti kelahiran Putra
Tunggal-Nya ke dalam dunia ini. Simak juga video-video selanjutnya dalam seri Injil
Lukas ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya lagi mengenai topik ini.

3. Sekolah Alkitab Audio -- Seri Natal dan Paskah
 https://sekolah.alkitab.co/10_sea--natal_paskah/index.htm

Sekolah Alkitab Audio (SAA) adalah seri program audio bagi
kaum awam untuk bisa mempelajari firman TUHAN secara
fleksibel -- kapan saja dan di mana saja. Salah satu dari
kursus-kursus yang tersedia melalui program ini adalah Seri-
Seri Hidup Kristen, yang di dalamnya mencakup Seri Natal
dan Paskah. Menyambut Natal tahun ini, sempatkan waktu
Anda untuk mendengarkan bahan-bahan audio dari seri SAA

ini, seperti Resep Untuk Memberi atau Resep Natal, untuk menambah wawasan dan
memperdalam perenungan Anda tentang peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus
Kristus. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan bahan-bahan audio dari seri lainnya,

https://www.youtube.com/watch?v=_0_RI1lMEbo
https://sekolah.alkitab.co/10_sea--natal_paskah/index.htm


seperti Pandangan tentang Natal dari seri Survei Perjanjian Baru, yang masih terkait
dengan tema Natal. Pendekatan devosional terhadap Alkitab serta pendalaman Alkitab
yang menarik dalam SAA diharapkan akan membantu orang percaya untuk belajar,
bertumbuh, dan diperlengkapi oleh firman Tuhan, khususnya dengan beragam
pengetahuan tentang bagaimana memaknai Natal sebagaimana mestinya.

4 -- 99. Lebih banyak lagi dari situs Natal Indonesia
 http://natal.sabda.org

Kunjungi juga Situs Natal Indonesia untuk mendapatkan akses kepada lebih banyak
lagi bahan bertema Natal. Kiranya menjadi berkat. Selamat menyambut Natal 2018.
Tuhan Yesus memberkati.

 

DIGITAL MINISTRY

Menceritakan Cerita Natal yang Sebenarnya

Seperti halnya mengetahui cerita sebenarnya di balik perayaan tahunan Thanksgiving
itu penting, penting juga untuk mengetahui cerita Natal yang sebenarnya, dan seperti
halnya kita perlu membagikan kebenaran tentang hari Thanksgiving, kita juga perlu
membagikan kebenaran tentang hari Natal. Itulah yang ingin saya diskusikan dalam
artikel penginjilan digital bulan ini.

Barangkali hanya orang Kristen yang berkomitmen, yang bahkan menyadari bahwa
ada dua narasi yang dikenal secara luas tentang cerita Natal. Yang satu adalah narasi
alkitabiah, sedangkan yang satunya adalah narasi legendaris tentang Santa Klaus,
yang didasarkan secara sangat bebas pada seorang uskup yang tidak banyak dikenal
yang dikanonisasi sebagai St. Nicholas. Akan tetapi, narasi tersebut sebagian besar
didasarkan pada sebuah puisi yang berjudul ’Twas the Night Before Christmas (yang
penulisnya diperdebatkan) yang diterbitkan pada 23 Desember 1823 di Troy Sentinel.
Meski hampir semua orang tahu cerita tentang Santa Klaus, jauh lebih sedikit —
bahkan terkadang di gereja-gereja Kristen juga — yang tahu tentang cerita alkitabiah

http://natal.sabda.org/
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kelahiran Yesus Kristus. Di sanalah, kita perlu mengisi celah ketidaktahuan dengan
cerita yang sebenarnya tentang kelahiran, kehidupan, pengorbanan, dan kerajaan
Yesus sebagaimana yang diajarkan kepada kita dalam Alkitab.

Selengkapnya »

 

BERITA IT-4-GOD

Meredefinisi standar media alkitabiah, LUMO adalah terjemahan visual dari
keempat Injil, yang dikembangkan untuk benar-benar membuat orang terlibat
dengan Alkitab! Sekarang, Anda bisa menikmati video-video memukau dari LUMO
dengan subtitle yang diambil dari teks Alkitab Versi Borneo melalui situs MySABDA.
Video-video yang sama dengan tema Natal juga bisa Anda akses melalui tautan
yang terpisah: http://mysabda.org/natal.
Pada 16 Desember 2018 mendatang, tim Pembinaan YLSA akan
menyelenggarakan pelayanan "Natal Digital" di Sekolah Minggu GKI Nusukan, Solo.
Adapun salah satu acara yang akan dilangsungkan di sana adalah pemutaran film
pendek baru Kisah Kasih Abadi dari Proyek Komik SABDA. Mohon dukung dalam
doa untuk segala persiapan dan pelaksanaannya.
Salah satu kerinduan Redaksi IT-4-GOD untuk 2019 mendatang adalah supaya
publikasi IT-4-GOD bisa terbit secara rutin pada minggu pertama setiap bulannya.
Karena itu, diperlukan persiapan ekstra dan komitmen untuk bisa mewujudkan
kerinduan tersebut. Kiranya Allah terus memberikan hikmat dan kemampuan yang
kami perlukan untuk menjalankan pelayanan yang sudah Dia percayakan kepada
kami.
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