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EDITORIAL

Shalom Sahabat IT-4-GOD!

Edisi Juni ini khusus membahas mengenai "Apologetika". Sorotan utama edisi ini
adalah bagaimana menolong generasi digital untuk belajar tentang apologetika. Oleh
karena itu, kami memberikan beberapa informasi sumber digital yang dapat menolong
generasi digital memahami apologetika Kristen. Kami juga mengundang Sahabat IT-4-
GOD untuk mendiskusikan bersama mengenai apologetika pada era digital ini.
Semoga bahan-bahan yang kami sajikan dapat menggugah motivasi Anda
mengeksplorasi berbagai teknologi yang berguna untuk pelayanan.

Salam IT 4 God!

In Christ,

Staf Redaksi IT-4-GOD,

Davida
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App-✞rain: Studi Teologi Online Apologetika untuk Awam

Kita bisa belajar tentang apologetika secara online dan mandiri! Pendidikan Elektronik
Studi Teologi Awam (PESTA) membuka kesempatan bagi generasi digital untuk
belajar prinsip-prinsip apologetika. Melalui modul Apologetika untuk Awam (AUA-1),
tim PESTA mempersiapkan kita untuk belajar tentang pokok-pokok penting bagaimana
membangun "rumah apologetika" Kristen, khususnya dengan mempelajari tentang
Allah dan karakter manusia ketika diciptakan, jatuh ke dalam dosa, lalu ditebus oleh
Kristus. Di samping itu, kita juga akan mempelajari perbedaan mendasar antara filsafat
Kristen dan non-Kristen. Modul ini diambil dari buku Menaklukkan Pikiran kepada
Kristus (Richard L. Pratt Jr.). Saat ini, tim PESTA sedang menyusun bagian ke-2 dari
modul ini.

Kita dapat membaca modul AUA-1 ini secara
online lewat situs PESTA .org. Tersedia format
Text, HTML, dan PDF yang dapat diunduh sesuai
kebutuhan kita. Selain belajar dari modul, kita
juga dapat melakukan evaluasi hasil belajar
dengan mengerjakan tugas-tugas tertulisnya.
Jangan takut untuk kekurangan referensi karena
dalam setiap pelajaran akan ada beberapa
referensi yang mendukung. Jika kita sudah
menyelesaikan tugas tertulis, kita
berkesempatan untuk menjadi peserta dalam
kelas diskusi online yang akan dilakukan lewat jalur Facebook sesuai jadwal dari tim
PESTA. Berikut ini adalah kesaksian dari peserta yang telah mengikuti kursus diskusi
online untuk kelas AUA-1 dari PESTA. Kiranya menjadi berkat dan mendorong
Sahabat IT-4-GOD memanfaatkan teknologi untuk belajar tentang apologetika.

.... Kelas diskusi online AUA-1 benar-benar dapat membantu untuk
berapologetika karena itu adalah tugas panggilan setiap orang
Kristen. Setiap orang Kristen dapat diperlengkapi dan bisa selalu
siap sedia dalam mempertanggungjawabkan iman percayanya.
Caranya yang terutama adalah membangun relasi dengan Allah dan firman-Nya
melalui Pendalaman Alkitab (studi pribadi). Kita juga dapat bersekutu dengan
saudara seiman, mengadakan dan mengikuti seminar terkhusus dalam doktrin, misi,
dan apologetika, dan mengikuti diskusi-diskusi dan kursus teologi (PESTA, bible
study, STT online, dsb.) ...."
[Christina S.]

"Dengan mengikuti kelas AUA-1 ini, saya benar-benar diingatkan kembali untuk
senantiasa hidup bergantung dan hanya mengandalkan iman percaya kita kepada
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Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan begitu, iman percaya kita dapat
semakin terus berakar - bertumbuh - dan berbuah, dengan kasih
dan hikmat-Nya sehingga kita dapat memberitakan kebenaran-Nya
kepada sesama. Tuhan menginginkan iman anak-anak-Nya tidak
suam-suam kuku dalam menganut filsafat Kristen, melainkan kita harus benar-benar
mengandalkan iman percaya kita kepada-Nya, bukan hanya berdasarkan pada
rasio kita, dan hidup senantiasa seturut dengan kehendak-Nya."
[Feronica]

"Kelas ini membuat saya semakin dibakar rohnya untuk menjadi
saksi Tuhan. Membaca pelajaran/referensi, juga dari proses diskusi
online dengan peserta lain, telah menambah pertumbuhan rohani
saya."
[Djunaidi]

App-✞alks: Diskusi tentang Apologetika pada Era Digital di

Facebook Apps4God

Dapatkah apologetika berkembang pada era digital ini?
Bagaimana perkembangan apologetika Kristen pada era digital ini?
Sumber-sumber apa saja yang dapat kita pakai dari dunia maya untuk belajar
apologetika?
Lalu, apa saja masukan dan ide dari Sahabat Apps4God agar "generasi digital
(milenial/alfa)" juga mau mempelajari apologetika?

Ikuti diskusinya di Facebook App SABDA!

http://apps4god.org/app-talks/app-talks-diskusi-tentang-apologetika-pada-era-digital-di-facebook-apps4god
http://apps4god.org/app-talks/app-talks-diskusi-tentang-apologetika-pada-era-digital-di-facebook-apps4god
https://www.facebook.com/apps4god/posts/858018084548139


Berbagai sumber untuk belajar mengenai apologetika tersedia pada era digital ini.
Namun, sebelum mempelajarinya, sekali lagi perlu dipahami bahwa apologetika bukan
tentang memperdebatkan iman Kristen kita dengan pihak lain. Apologetika adalah
salah satu sarana bagi kita untuk makin menajamkan pemahaman mengenai iman
Kristen kita karena kita wajib mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan dan
kepada siapa pun. Untuk itu, kita tidak dapat sekadar menjalani rutinitas hidup Kristen
kita begitu saja. Harus ada usaha dan semangat dalam pimpinan Roh Kudus untuk
menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kita mengenai Alkitab, yang
adalah dasar dari iman Kristen kita. Dengan begitu, kita juga dapat menjalankan untuk
menginjili dan memuridkan.

Ayo, kita diskusi tentang apologetika dan era digital secara mendalam di Facebook
App SABDA!

Komunitas App SABDA

 

INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Situs-Situs Bahan untuk Apologetika

Dalam edisi ini, ICDW menyajikan situs-situs yang berisi banyak bahan sehubungan
dengan apologetika Kristen. Bahan-bahan tersebut mulai dari pertanyaan yang sering
diajukan sehubungan dengan iman Kristen sampai dengan bahan yang memberikan
dasar yang kuat bagi apologetika Kristen. Kiranya menjadi berkat dan
memperlengkapi kita dalam pelayanan apologetika.

1. Got Questions Indonesia

Anda memiliki atau mendapat banyak pertanyaan
seputar iman Kristen? Mengunjungi situs Got Questions
adalah salah satu langkah yang tepat! Tersedia ratusan

pertanyaan yang paling sering diajukan tentang iman Kristen, yang dibagi menurut
topik, seperti: pertanyaan tentang Allah, Yesus, Roh, keselamatan, gereja, Alkitab,
dosa, dan sebagainya. Seluruh pertanyaan dijawab oleh orang-orang yang berdedikasi
dan diperlengkapi dengan dasar firman Tuhan sehingga setiap pertanyaan dapat
dijawab dengan landasan yang benar. Tersedia fitur Bertanya, jika Anda ingin
mengajukan pertanyaan yang belum ada dalam situs ini. Pertanyaan-pertanyaan
penting yang sering ditanyakan sehubungan dengan iman Kristen dapat dilihat dalam
halaman Pertanyaan-Pertanyaan Sangat Penting. Sudah tersedia pula aplikasi
GotQuestions bagi Anda pengguna Android maupun iOS.

2. CARM (Bahasa Indonesia)

http://alkitab.sabda.org/
https://www.facebook.com/apps4god/posts/858018084548139
http://apps4god.org/icdw/situs-situs-bahan-untuk-apologetika
https://www.gotquestions.org/Indonesia/
https://www.gotquestions.org/Indonesia/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gotquestions.gqandapp
https://apps.apple.com/us/app/got-questions/id366553550


Situs CARM adalah situs apologetika yang bertujuan
untuk memperlengkapi orang Kristen dengan
kebenaran, menjawab oposisi terhadap iman Kristen,

dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Situs utama CARM memang
berbahasa Inggris, tetapi saat ini sudah tersedia pula dalam bahasa Indonesia.
Kategori besar bahannya adalah tentang Kesulitan Alkitab, Doktrin Kekristenan,
Alkitab, dan Pertanyaan-Pertanyaan dan Keberatan-Keberatan. Masing-masing
kategori berisi banyak bahan berupa tanya jawab maupun artikel yang memberikan
kupasan mendalam tentang topik-topik tertentu. CARM menggunakan Alkitab sebagai
standar kebenaran dalam memberikan analisis untuk menjawab pertanyaan atau
menjelaskan topik tertentu seputar agama dan iman Kristen.

3. RZIM

Situs RZIM.org merupakan situs resmi Ravi Zacharias
International Ministries yang memiliki misi utama untuk
membuat gagasan-gagasan yang membudaya dan

alkitabiah. Konten dari situs ini secara khusus adalah hal-hal yang bersifat dasar dalam
penginjilan dan berapologetika. Bahan-bahannya juga secara intensif menyentuh hati
dan pengertian para pemikir maupun pemimpin untuk memengaruhi lingkungan melalui
visi kepemimpinan dari Ravi Zacharias. Selama 30 tahun di 43 negara, RZIM telah
banyak menemui pertanyaan sekaligus jawaban yang berpengertian dan berpusat
pada iman Kristen. Jawaban-jawaban RZIM merupakan jawaban yang berdasarkan
pada pandangan Yudeo-Kristiani. Bagi RZIM, jawaban berdasarkan pandangan ini
merupakan jawaban yang dapat dipercaya dan koheren dalam menjawab pertanyaan.
Bahan-bahan yang disediakan RZIM tersedia dalam berbagai bentuk, seperti: audio,
artikel, dan video. Sayangnya, situs ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Jika Anda
ingin langsung menemukan topik tertentu, situs ini juga menyediakan pustaka topikal
yang dapat mempermudah Anda mengakses bahan berdasarkan topik yang Anda cari.

4. Thirdmill Indonesian

Apologetika yang kuat harus dibangun atas dasar
pengertian teologi yang kuat dan sistematis. Situs
Thirdmill sangat baik untuk memberikan dasar yang
sistematis dan alkitabiah mengenai apa yang kita

percaya. Dengan begitu, kita dapat mempersiapkan diri untuk menjelaskan mengapa
kita percaya. Situs thirdmill.org merupakan situs dari Yayasan Third Millenium yang
memiliki visi untuk memperlengkapi pemimpin-pemimpin Kristen dalam belajar Alkitab
dan teologi.

Kabar gembira! Thirdmill juga menyediakan bahan-bahan berbahasa Indonesia di <
http://indonesian.thirdmill.org > dalam format PDF, doc, MP3, dan MP4. Bahan-bahan
ini juga dilengkapi pedoman studi yang membantu Anda dalam melakukan studi, meski
dalam versi Indonesia bahannya tidak seberagam pada versi bahasa Inggris, tetapi itu

https://carm.org/indonesian
https://carm.org/indonesian
https://www.rzim.org/
https://www.rzim.org/
https://www.rzim.org/speakers/ravi-zacharias
https://www.rzim.org/resources/
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cukup mewakili studi Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tunggu apa
lagi, mari kunjungi situs Thirdmill berbahasa Indonesia ini.

Berikut ini adalah beberapa sumber yang memuat bahan apologetika dalam bahasa
Indonesia:

Modul PESTA: Apologetika untuk Awam (AUA-1)
Modul di SABDA.Net: Menaklukkan Pikiran kepada Kristus
Baca online di e-Learning: Menaklukkan Pikiran kepada Kristus
Jurnal Pelita Zaman di Situs Alkitab SABDA: Mengenal Apologetika Kristen
Kontemporer
Publikasi e-JEMMi No. 4/2018: Apologetika

 

DIGITAL MINISTRY

Mendefinisikan Ulang Apologetika untuk Generasi Baru

[Apakah Anda pernah berpikir apologetika abad ke-21 harusnya seperti apa?]

Pada zaman "fakta-fakta alternatif" dan "hoaks" ini, ketika banyak orang percaya
bahwa satu "kebenaran" sama bagusnya dengan kebenaran yang lain, akan lebih sulit
dan makin sulit untuk secara empiris memperdebatkan iman Kristen.

Jadi, ketika akan meyakinkan generasi Z tentang kebenaran Kristen,
"membuktikannya" saja tidak akan cukup. Meskipun bermanfaat, apologetika
tradisional yang mengandalkan logika dan alasan mungkin tidak akan sama efektifnya
terhadap anak muda masa kini dibandingkan terhadap generasi sebelumnya.

Namun, apologetika dari suatu cerita adalah hal yang hidup, sebab generasi Z suka
dengan pengalaman langsung. Mereka ingin melihat dan mengetahui pengalaman
Anda, lalu mengalaminya sendiri. Jika Allah itu nyata, jangan coba untuk
membuktikan atau mendebat saya untuk memercayai hal itu. Perlihatkan kepada
saya!

http://pesta.org/prk_sil
http://www.sabda.net/modul/id_PRATT_PIKIRAN
http://learning.sabda.org/baca.php?b=menaklukan
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Ceritakan kisah Anda: Inilah saya sebelum saya bertemu Yesus, dan inilah saya
sejak saat itu. Jika Anda pernah mengalami pertemuan yang mengubah hidup dengan
Kristus, itu adalah contoh utama untuk generasi Z.

Selengkapnya »

Diterjemahkan dari:
Nama situs : Facts & Trends
URL : https://factsandtrends.net/2017/10/13/redefining-apologetics-for-a-new-generation/
Judul asli artikel : Redefining Apologetics for a New Generation
Penulis artikel : Mark Moring
Tanggal akses : 18 Juni 2019

 

BERITA IT-4-GOD

Panduan penggunaan Asisten Alkitab SABDA dalam Google Assistant sudah dapat
Anda akses dalam situs Asisten Alkitab SABDA. Mohon masukan untuk
pengembangan ke depannya.
Seluruh Perjanjian Baru sudah lengkap untuk Seri Komik Kisah Kasih Abadi (buku
51 -- 72). Anda dapat membacanya secara online melalui situs Komik.APP.
Redaksi IT-4-GOD sedang menyusun laporan tengah tahun, evaluasi semester I, dan
rencana kerja semester II 2019 untuk persiapan rapat kerja YLSA 2019. Mohon
dukungan doanya agar publikasi IT-4-GOD dapat makin efektif untuk gerakan digital
ministry selanjutnya.
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