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EDITORIAL

Hari Raya Paskah akan segera tiba dalam hitungan hari. Bagaimana dengan
persiapan Sahabat untuk menyambutnya? Jika Sahabat masih kesulitan untuk
mencari beberapa bahan untuk melengkapi persiapan Paskah tahun ini, edisi IT-4-
GOD kali ini hadir untuk menolong Sahabat.

Apakah Sahabat memerlukan bahan untuk dibahas dalam kelompok studi Alkitab
atau dalam persekutuan keluarga? Simak tulisan kami dalam kolom APPPS Live
tentang ber-PA dengan komik Alkitab dan beberapa cara kreatif untuk
menyampaikan pesan Paskah kepada anak. Jika itu masih belum cukup atau
Sahabat masih ingin mendapatkan lebih banyak referensi, kami juga sudah
menyusun daftar sumber bahan bertema Paskah untuk menit-menit terakhir yang
bisa Sahabat temukan dalam kolom ICDW. Terakhir, bagi Sahabat yang sedang
terlibat dalam persiapan drama Paskah di gereja atau di persekutuan, simak pula
artikel yang kami muat dalam kolom Digital Ministry dengan judul Pementasan
Paskah: Jangan Berfokus pada Ukuran, melainkan untuk Menggerakkan Hati Allah.

Kiranya setiap kita dapat mempersiapkan yang terbaik untuk memperingati kematian
dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

In Christ,

https://instagram.com/apps4god/
https://twitter.com/apps4god/
https://www.facebook.com/apps4god/
http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=PASKAH,%20HARI%20RAYA
http://ayo-pa.org/
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APPPS LIVE

App-✞alks: Pada Paskah Ini, Mari Ber-PA dengan Komik

Alkitab

Lakukanlah sesuatu yang berbeda untuk Paskah ini!

Pada era digital ini, generasi digital dapat melakukan pendalaman Alkitab dengan
berbagai alat dan sumber bahan untuk belajar Alkitab. Salah satu sumber yang
dapat digunakan untuk belajar Alkitab adalah komik Alkitab, yang saat ini sudah
banyak tersedia secara digital. Apakah Sahabat IT-4-GOD pernah melakukan PA
dengan referensi komik Alkitab? Secara khusus, pada masa Paskah ini, Yayasan
Lembaga SABDA telah melakukan beberapa kegiatan PA dengan bahan komik seri
Kisah Kasih Abadi dari Kingstone Indonesia.

Seri Kisah Kasih Abadi yang sangat
cocok untuk dijadikan bahan PA selama
masa Paskah ini adalah komik-komik dari
Volume Kristus (berisi 12 jilid komik!),
terutama Kristus 11 (Anak Domba Allah)
dan Kristus 12 (Sang Raja). Saat ini,
Sahabat IT-4-God dapat mengakses
kedua komik tersebut secara digital
melalui situs Komik.APP. Untuk
membantu Anda melakukan PA, setiap

halaman komik dilengkapi dengan referensi ayat-ayat Alkitab yang terkait serta QR
Code untuk mengakses berbagai bahan studi Alkitab seputar ayat-ayat tersebut di
Komik Zone. Anda pun dapat menggunakan bahan ini dengan berbagai metode PA,
baik secara pribadi maupun berkelompok.

Selain bahan-bahan dari Kingstone Indonesia yang sudah disebutkan, terdapat juga
seri komik lain seperti Komik Singa Yehuda dan Komik Yesus Hidup yang tidak kalah
menarik untuk digunakan sebagai bahan untuk melakukan PA. Semuanya itu bisa
Sahabat akses melalui portal yang sama, yaitu situs Komik . APP.

Kiranya komik-komik Alkitab ini dapat menolong Sahabat sekalian memaknai
Paskah dengan lebih mendalam. Jangan lupa, bagikan juga pelajaran yang didapat
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mailto:ody@in-christ.net
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http://apps4god.org/app-talks/app-talks-komik-alkitab-10-alasan-mengapa-itu-penting
https://komik.app/comic
http://apps4god.org/app-talks/app-talks-mari-ber-pa-dengan-komik-alkitab
https://komik.app/comic?id=ks&chapter=61
https://komik.app/comic?id=ks&chapter=62
http://komik.app/
http://komik.app/zone


atau ide-ide baru seputar PA dengan komik Alkitab melalui komunitas Apps4God.
Selamat ber-PA dan selamat berbagi!

App-✞alks: Beberapa Cara Kreatif Menyampaikan Pesan

Paskah kepada Anak

Dengan berbagai aktivitas menarik seperti menghias dan mencari telur, tidak heran
jika perayaan Paskah merupakan saat yang menyenangkan bagi anak-anak.
Namun, tentunya bukan hal-hal itu saja yang kita harapkan akan diingat oleh anak
tentang Paskah, bukan? Terlebih dari semuanya itu, pastinya kita ingin supaya anak
mengingat makna Paskah yang sejati, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di
kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia -- untuk menebus dosa Anda
dan anak-anak Anda. Akan tetapi, dengan keterbatasan anak untuk berpikir
kompleks dan ketidakmatangan mereka dalam mengolah informasi, menjelaskan
tentang makna Paskah kepada anak terkadang bisa menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, diperlukan cara yang berbeda, cara yang kreatif, untuk menolong anak
mengingat, memahami, dan menyimpan pesan yang indah itu dalam hati mereka.

Berikut ini adalah ringkasan dari sebuah tulisan menarik tentang menjelaskan
Paskah lewat pengalaman nyata dengan melibatkan semua pancaindra kita. Kiranya
menjadi berkat!

Mengalami Paskah Lewat Pancaindra

Makna sejati di balik perayaan Paskah adalah tentang sesuatu yang jauh lebih besar
dari sekadar kelinci ataupun telur Paskah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa
membuat pesan Paskah itu tetap relevan tanpa mengencerkannya? Berikut ini lima
cara untuk mengomunikasikan pesan Injil di rumah, gereja, dan komunitas Anda.
Pertimbangkanlah untuk menggunakan semua indra Anda untuk mengalami Yesus:

DENGAR -- Dengan Alkitab audio, dengarkanlah cerita-cerita Injil dari Matius,
Markus, Lukas, atau Yohanes. Dengar bagaimana orang-orang berteriak untuk
menyalibkan Yesus. Renungkan apa yang Yesus alami untuk mati bagi dosa-dosa
Anda. Ingat bagaimana kematian-Nya di atas salib memberi Anda hidup baru jika
Anda menerima Dia sebagai Juru Selamat Anda.

LIHAT -- Film The Story of Jesus for Children (Cerita Yesus untuk Anak-Anak), yang
diadaptasi dari film JESUS (Yesus) dan Injil Lukas, tersedia dalam 158 bahasa. Film-
film lain yang bisa Anda tayangkan di gereja, rumah, atau komunitas Anda mencakup
versi animasi The Ten Commandments (10 Perintah Allah) (dengan Christian Slater
dan Ben Kingsley dan lagu I am Willing karya Jeremy Camp) atau film animasi Prince
of Egypt (Pangeran Mesir).

SENTUH -- Untuk anak-anak, khususnya, melakukan aktivitas nyata dengan pesan
Injil bisa menolong. Anda bisa menolong mereka membuat gelang atau kalung Injil

https://www.facebook.com/apps4god
http://apps4god.org/artikel/mengalami-paskah-lewat-pancaindra
http://pepak.sabda.org/aneka_kegiatan_paskah_0
http://alkitab.mobi/ayt/Yoh/3/16/
http://audio.sabda.org/
https://www.jesusfilm.org/watch/jfp-interests-student-resources.html/the-story-of-jesus-for-children/indonesian-yesus.html
https://www.youtube.com/watch?v=aTpKYlFVtyQ


dengan manik-manik berwarna hitam, merah,
putih, emas, dan hijau, lalu menjelaskan rencana
keselamatan dengan ayat-ayat Alkitab. Banyak
pilihan tersedia secara daring.

RASAKAN -- Sajikan makanan Perjamuan
Paskah dan bacakan cerita Paskah dari Keluaran
pasal 12. Roti dan sayuran pahit dalam sajian
makanan tersebut dapat menolong Anda
memahami bagaimana cerita Paskah dalam
Perjanjian Lama merupakan pratanda akan Yesus,
Sang Mesias, yang akan datang dan menjadi
Anak Domba Paskah untuk menyelamatkan kita
dari dosa-dosa kita.

CIUM -- Buat dan pangganglah kue kering
kebangkitan yang dapat menolong menjelaskan cerita Injil kepada anak-anak Anda.
Sambil setiap bahan disiapkan untuk membuat resepnya, pelajaran praktisnya
dijelaskan melalui setiap langkah, dan pelajaran Alkitab yang sesuai dengan poin itu
dibacakan. Sebagai contoh, mintalah setiap anak mencium cuka dan ceritakan
kepadanya tentang saat ketika Yesus diberi minum cuka di atas salib (Yohanes
19:28-30).

Selengkapnya: http://apps4god.org/artikel/mengalami-paskah-lewat-pancaindra

Adakah ide lain yang bisa Saudara tambahkan untuk melengkapi artikel ini? Mari
berbagi pendapat atau ide bersama anggota-anggota tubuh Kristus yang lain di
Komunitas Facebook App SABDA!

Komunitas App SABDA

 

INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Rangkuman Sumber Bahan Paskah untuk Menit-Menit Terakhir

http://apps4god.org/artikel/mengalami-paskah-lewat-pancaindra
http://alkitab.mobi/ayt/passage/Kel+12
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http://apps4god.org/icdw/rangkuman-sumber-bahan-paskah-untuk-menit-menit-terakhir


Apakah Anda sedang mencari ide untuk mempersiapkan kegiatan Paskah di gereja
Anda? Atau, apakah Anda sedang mencari bahan-bahan untuk menjadi perenungan
pribadi Anda selama masa pra-Paskah mendatang? Berikut ini redaksi membagikan
beberapa referensi yang telah kami kumpulkan untuk menolong Anda
mempersiapkan Paskah dengan lebih baik.

Sumber Bahan Paskah
Bahan-Bahan Paskah
Bahan-Bahan Digital Paskah
App-✞ech: Menyambut Paskah dengan Berbagai Bahan Digital

Artikel
SABDA Bot: Mempelajari Alkitab Melalui Aplikasi Chatting
Bagaimana Gereja Anda Bisa Menggunakan Teknologi untuk Mempromosikan
Hari Minggu Paskah
Paskah + Media Sosial = Potensi
App-✞alks: Menggunakan Teknologi untuk Menjelaskan Arti Paskah yang
Sebenarnya

Cerita-Cerita dari Situs Kami
App-✞alks: Teknologi dan Paskah
App-✞alks: "Passion for the Christ" -- ✞ED @SABDA
App-✞alks: Pelayanan Paskah Digital
App-✞alks: Berbagi Cerita Paskah dengan Media Digital
App-✞ech: Paskah Lebih Bermakna dengan Media Digital

Multimedia
App-✞ech: Infografik Minggu Paskah dan Delapan Fakta Paskah
SABDA Alkitab -- Playlist Paskah / Easter
Kumpulan Video Paskah
Koleksi Video LUMO -- Paskah
Video Tetelestai (Episode 9 -- 10)
Bahan Mengajar Paskah
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Kumpulan Aplikasi Mobile Kristen
Aplikasi Android Kristen
Aplikasi iOS Kristen

Tidak lupa, kunjungi juga Situs Paskah Indonesia dan situs TOP Paskah untuk
mendapatkan referensi yang jauh lebih banyak lagi! Apabila Anda memiliki sumber
referensi menarik lainnya yang dapat memberkati sesama sahabat Apps4God,
jangan enggan untuk menginformasikannya kepada kami dengan mengirim email ke
apps4god@sabda.org. Selamat bersiap menyambut Paskah.

 

DIGITAL MINISTRY

Pementasan Paskah: Jangan Berfokus pada Ukuran,
melainkan untuk Menggerakkan Hati Allah

Musim pementasan Natal sekarang sudah berlalu, seperti halnya dengan halaman
MySpace Anda. Meski begitu, pertanyaan pada bibir setiap orang, pertanyaan yang
ditanyakan oleh kepemimpinan, pasangan, pendeta, bahkan paduan suara dan
jemaat Anda sudah tiba di depan kita: Apa yang akan kita lakukan untuk Paskah?

Jadi, di sinilah, kita sekali lagi, saat hari Minggu yang padat (Pekan Paskah - Red.)
hanya tinggal sebentar lagi, dan bebannya ada pada Anda untuk memikirkan apa
yang harus dilakukan.

Berikut ini beberapa tip untuk menjaga Anda tetap waras dan rohani selama masa-
masa yang bisa menjadi sangat membuat stres.

Prapersiapan -- Berkumpullah dengan tim kepemimpinan Anda hari ini dan
mulailah berdoa. Berdoalah agar Allah memberi Anda kejelasan tentang apa yang
Dia inginkan untuk Anda lakukan dengan umat-Nya.

http://android.sabda.org/
https://sabda.app/#ios
http://paskah.sabda.org/
http://paskah.co/
mailto:apps4god@sabda.org
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http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Paskah
http://paskah.sabda.org/roh_kudus_dan_doa


Berfokus pada Misi -- Pastikan bahwa orang-orang di gereja Anda meninggalkan
pementasan dengan mengetahui bahwa rencana Allah adalah mengutus Anak-Nya
untuk mati menebus dosa-dosa kita.

Perlengkapi Diri Anda -- Pencarian internet sambil lalu untuk kata kunci
pementasan-pementasan Paskah bisa memberi Anda bantuan yang Anda perlukan.
Jelajahi dan investasikan uang seminim mungkin untuk mengurangi tugas-tugas
yang merepotkan.

Kalau Anda Memilikinya, Pakailah -- Jika Anda berjemaat di gereja yang memiliki
sumber daya dalam hal personel, suara, musik, dan teknologi, pakailah! Buatlah
sebuah tim, saat Anda selesai berdoa dan menetapkan suatu misi. Putuskan tentang
bagaimana Anda ingin cerita Paskah itu disampaikan, dan bagaimana itu akan
dilaksanakan. Kemudian, pergunakan apa yang sudah Anda punya di gereja Anda!

Faktor Wow -- Adakah seseorang yang sedang bergumul dengan ketunawismaan
sehingga sekarang berada di rumah yang seadanya, yang dapat memberikan kata-
kata terakhir pada waktu pementasan dengan bersaksi tentang bagaimana dalam
Dia, segala sesuatu diperbarui? Adakah orang muda yang pernah bergumul dengan
kecanduannya, dan sekarang berhasil mengatasinya, yang bisa menyanyi solo di
penghujung pementasan?

Selengkapnya »

 

BERITA IT-4-GOD

Sehubungan dengan pengerjaan proyek SABDA Komik yang terus mengalami
kemajuan yang baik, Tim SABDA Komik melanjutkan ke tahap berikutnya untuk
membuat suatu panduan untuk melakukan Pendalaman Alkitab (PA) dengan
komik Alkitab. Mohon dukungan doa dari Sahabat sekalian agar setiap orang
yang terlibat dalam pengerjaan panduan ini senantiasa mengandalkan hikmat dari
Tuhan agar dapat menghasilkan yang terbaik untuk Tuhan dan orang-orang yang
Dia kasihi.
Salah satu proyek yang sedang dikerjakan Tim ITS SABDA saat ini adalah
SABDA OLB Reader, sebuah aplikasi untuk membaca modul-modul Software
Alkitab SABDA secara langsung dari perangkat Android mana pun. Karena begitu
kayanya bahan-bahan yang dikemas dalam modul-modul ini, proyek ini
diharapkan akan dapat menolong banyak orang untuk mendapatkan akses yang
lebih mudah menuju bahan-bahan biblika dan alkitabiah tersebut. Mohon
dukungan doa dari Sahabat sekalian agar proyek ini dapat segera diselesaikan
dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Kristen di Indonesia.
Beberapa waktu lalu, Tim ITS SABDA berhasil menyelesaikan dan meluncurkan
tiga aplikasi baru untuk platform iOS, yaitu Cerita Alkitab Terbuka (CAT), Cerita

http://apps4god.org/artikel/pementasan-paskah-jangan-berfokus-pada-ukuran-melainkan-pada-hati-allah-yang-menggerakkan
https://komik.app/
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https://itunes.apple.com/us/app/cia-cerita-injil-audio/id1451170602?mt=8


INJIL Audio (CIA), dan Alkitab Karaoke, yang semuanya sudah tersedia di App
Store. Silakan mengunduh dan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut serta
membagikannya kepada keluarga dan rekan-rekan yang lain. Kiranya menjadi
berkat.
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