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EDITORIAL

Shalom Sahabat IT-4-GOD!

"Smartphone 4 God" adalah tema utama edisi ini. Smartphone (HP) sudah menjadi
bagian hidup generasi digital, bahkan seolah menjadi pusat kehidupannya. Bagaimana
dengan generasi digital Kristen? Apakah ada perbedaan penggunaan smartphone
antara generasi digital Kristen dengan yang lainnya? Simaklah edisi ini untuk melihat
bagaimana seharusnya generasi digital menggunakan HP-nya untuk Tuhan.
Bagaimana dengan Anda?

Salam IT 4 God!

In Christ,

Staf Redaksi IT-4-GOD,

Davida

 

APPPS LIVE

App-✞alks: Diskusi: Hubungan antara Smartphone dengan

Pertumbuhan/Pembunuhan Rohani

Smartphone sudah menjadi bagian hidup generasi digital saat ini, termasuk generasi
digital Kristen. Smartphone tersebut dapat digunakan untuk apa saja, seperti: hiburan,
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relasi, edukasi, (dosa?), dsb.. Namun, seberapa
jauh generasi digital Kristen menggunakannya
untuk berelasi dengan Tuhan?

Yuk kita ngobrol-ngobrol. Menurutmu, apa
hubungan antara smartphone-mu dan
pertumbuhan/pembunuhan rohanimu? Apa
tantangan dan kesempatan dalam menggunakan
smartphone-mu untuk hidup Kristen? Silakan
share dan berdiskusi!

Untuk ini, DQ sangat penting!

App-✞ech: Mengenal Gerakan Baca Alkitab WA4Bible

Smartphone sangat menolong generasi digital untuk membaca dan belajar Alkitab.
Namun, tidak sedikit pula generasi digital yang karena teknologi itu malah mulai
meninggalkan kebiasaan baca Alkitab setiap hari. Hal inilah yang mendorong
sekelompok orang percaya membentuk Gerakan Baca Alkitab Setiap Hari melalui
media sosial WhatsApp (WA4Bible). Gerakan ini merupakan gerakan yang bertujuan
untuk mendorong warga Kristen mengalami keterikatan dengan firman Tuhan di tengah
kesibukan dan kemajuan teknologi. Melalui grup WA4Bible, para anggotanya
mendapat jadwal membaca Alkitab setiap hari dan bisa saling berbagi berkat dari
firman Tuhan yang dibaca dan dipelajari pada hari itu. Karena dilakukan di dalam grup,
admin maupun peserta bisa memantau kedisiplinan semua anggota grup sehingga
semua bisa maju bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Selain itu, dengan
adanya sumber-sumber studi Alkitab yang juga dapat diakses melalui smartphone
peserta, proses belajar bisa lebih mendalam, efektif, dan efisien. Informasi lebih
lengkap mengenai kegiatan ini dapat diperoleh dalam situs Simpul Berkat.

"Kita perlu menggunakan teknologi, khususnya media sosial, untuk membuat kita lebih
dekat kepada Tuhan," tutur Philip Situmorang, salah satu penggagas gerakan ini.
"Jangan hanya mengucapkan selamat pagi, mengirimkan gambar atau video. WA bisa
pula digunakan untuk mendorong orang Kristen membaca Alkitab setiap hari."

Menurut Philip, sudah ada sumber-sumber digital yang membantu warga Kristen
Indonesia untuk belajar Alkitab, "YLSA atau Yayasan Lembaga SABDA, salah satunya
yang menyediakan sumber-sumber seperti tafsiran, renungan, sejarah Alkitab hingga
komik Alkitab yang sedang dikembangkan." Bahan-bahan tersebut dapat menjadi
bahan renungan atau bahan diskusi di dalam grup untuk studi Alkitab setiap hari.

[Sumber: https://simpulberkat.org/wa4bible-di-gkj-wirobrajan/]
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INDONESIA CHRISTIAN DIGITAL WATCH (ICDW)

Perkakas Rohani dalam Smartphone

Untuk alasan baik atau buruk, smartphone
menempatkan banyak informasi dan alat di
telapak tangan Anda. Paling buruk, smartphone
kita menimbulkan gangguan untuk berinteraksi
dengan orang lain atau berhubungan dengan
Tuhan. Paling baik, smartphone kita
menyediakan alat hebat yang membantu kita
untuk berinteraksi dengan orang lain, dan

menghubungkan mereka maupun diri kita sendiri dengan Tuhan. Inilah saatnya untuk
mengubah smartphone kita dari alat yang membuang-buang waktu menjadi "kotak
perkakas" rohani. Jika kita seorang Kristen, berikut adalah beberapa "alat" yang perlu
kita miliki dalam smartphone.

1. App Alkitab // App Studi Alkitab (Android dan iOS)

Ada banyak aplikasi dalam smartphone kita, tetapi apakah aplikasi-aplikasi itu
menolong kita untuk bertumbuh secara rohani? Dapatkan berbagai aplikasi dari
SABDA untuk terhubung dengan firman Tuhan. Tersedia aplikasi untuk dua platform
mobile terpopuler, yaitu Android dan iOS. Untuk Android, Alkitab SABDA/Yuku
memungkinkan kita untuk membaca Alkitab setiap saat, dan yang paling
menyenangkan adalah kita dapat belajar Alkitab secara mendalam. Alkitab SABDA
terintegrasi dengan aplikasi studi Alkitab lainnya, yaitu: AlkiPEDIA, Kamus Alkitab,
Tafsiran, dan Peta. Tutorial lengkap tentang penggunaannya untuk studi Alkitab ada di
situs #Ayo_PA!. Untuk iOS, kita dapat menggunakan Alkitab Multiversi. Melalui aplikasi
ini, kita dapat belajar Alkitab dengan membandingkan beberapa versi terjemahan.
Instal pula aplikasi Tafsiran Matthew Henry untuk menggali ayat-ayat Alkitab
berdasarkan tafsiran tersebut.

2. App SABDA Komik

SABDA Komik adalah aplikasi Android yang menyediakan
komik-komik Alkitab: ada Komik Alkitab Bergambar,
Komik Kitab Suci, Komik Yesus Hidup, dan, yang paling
baru ditambahkan, Komik Kisah Kasih Abadi dari
Kingstone Indonesia. Informasi lebih lengkap mengenai
komik tersebut ada di situs Komik.APP atau situs

Kingstone Indonesia. Setelah men-download komik dari aplikasi ini, Anda akan dapat
memanfaatkan berbagai fitur, seperti:

zoom in atau zoom out untuk memudahkan pengguna membaca komik lebih
jelas,
slide dan scroll untuk beralih ke halaman komik berikutnya,
like, save, dan rotasi agar pengalaman membaca komik melalui aplikasi ini
menjadi lebih menyenangkan, dan
favorites, history, filter, view mode, bookmarks, dll..

Semua fitur dalam aplikasi ini dirancang untuk memudahkan Anda dalam membaca,
mencari, menyortir, atau mengatur komik-komik yang telah Anda download. Tunggu apa
lagi! Segera download aplikasi SABDA Komik dan nikmatilah membaca komik Alkitab
dalam genggaman tangan.
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3. Bahan-Bahan Multimedia Kristen untuk Studi Alkitab

Kita biasanya suka menonton film atau mendengarkan
audio dari smartphone kita. Itu adalah aktivitas yang
menyenangkan. Namun, apakah yang kita tonton atau

dengar dapat menjadi "peralatan rohani" untuk pertumbuhan rohani kita? Saat ini, ada
banyak situs yang menyediakan konten film maupun audio rohani. Kita dapat
menikmati dan men-download seri belajar Alkitab yang mendalam serta
menyenangkan ke dalam smartphone kita dari Alkitab Project Indonesia (API/TBP),
Tetelestai Indonesia, LUMO, Raja Kemuliaan (dari Rock Indonesia), dan sebagainya.
Untuk audio, ada Alkitab Audio berbagai versi yang dapat didengarkan dari aplikasi
Alkitab Karaoke. Ada pula tafsiran Alkitab audio yang dapat diperoleh dari Sekolah
Alkitab Audio (SAA). Ayo! Download dan pakai peralatan multimedia rohani ini dalam
smartphone Anda!

4. Apa Aplikasi Lainnya yang Anda Pakai?

Apakah Anda memiliki aplikasi/peralatan rohani lainnya yang Anda pakai dalam HP
Anda? Silakan share dan ajak orang lain untuk memakainya! Beberapa aplikasi lain
yang perlu ada dalam HP Anda, misalnya: app Operation World untuk mengajak orang
mendoakan bangsa-bangsa; Cerita Alkitab Terbuka (CAT) untuk mengajak anak
belajar tentang firman Tuhan dengan gambar dan audio yang menarik; atau, HE Cares
yang berisi bahan-bahan konseling Kristen; dsb..

Silakan share kepada lebih banyak orang!

 

DIGITAL MINISTRY

Melayani Generasi Ponsel Pintar (Smartphone)

Ponsel pintar dan perangkat mobile telah merevolusi cara kita menjalani hidup kita
sehari-hari. Semuanya itu bermula pada 1996 saat Motorola meluncurkan ponsel yang
pertama. Semenjak saat itu, Wikipedia mengatakan bahwa lebih dari 17 miliar ponsel
sudah diproduksi!

"Adakah aplikasi untuk ini?" "Bisakah ini dikerjakan lewat ponsel saya?" Itulah
pertanyaan-pertanyaan yang pertama kali kita semua lontarkan sebelum melakukan
transaksi sekarang ini, entah dalam hal perbankan maupun dalam hal berbelanja.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa kita sedang berada di tengah revolusi mobile dan
sedang memasuki era baru yang didominasi oleh ponsel pintar.
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Pertanyaan besarnya adalah: Apakah pelayanan Anda siap untuk melayani generasi
ponsel pintar ini? Apakah Anda siap untuk era mobile ini?

Tiga Pertanyaan untuk Menolong Anda Mempersiapkan Gereja Anda untuk Era
Mobile Ini

Dalam dunia yang mengutamakan mobile:
1. Bagaimana Anda akan menjalankan operasional pelayanan online Anda? [...]
2. Bagaimana Anda akan menampilkan informasi seputar pelayanan Anda dan

pesan dari pelayanan Anda kepada audiens? [...]
3. Bagaimana Anda akan mengembangkan pelayanan Anda dan menemukan

audiens baru? [...]

Selengkapnya »

Diterjemahkan dari:
Nama situs : The Connected Church
Alamat situs : https://theconnectedchurch.org/mobile-smartphone-generation-church-ministry/
Judul asli artikel : Ministering to the Smartphone Generation: 3 Questions to Prepare your Church for the

Mobile Era
Penulis artikel : Tidak dicantumkan
Tanggal akses : 19 Juli 2019

 

BERITA IT-4-GOD

Dalam rangka ulang tahun ke-25, YLSA sedang mengerjakan The New
SABDA.org. Ini dapat menjadi pintu/hub yang kekinian bagi tubuh Kristus untuk
diperlengkapi dengan berbagai bahan dan untuk lebih menjangkau generasi digital.
Tujuan The New SABDA . org adalah untuk lebih mencerminkan perkembangan,
proyek-proyek, resources, dan pelayanan yang ada sekarang. Mohon doakan!
Ikuti kelas online Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) dari Pendidikan Elektronik Studi
Teologi Awam (PESTA) pada September 2019. Melalui kelas ini, peserta akan
mendapat banyak pengetahuan dasar tentang doktrin-doktrin Kristen yang sangat
penting. Pendaftaran dimulai dari sekarang! Kirimkan email Anda ke kusuma@in-
christ.net.
Situs animasi Raja Kemuliaan (King of Glory) sudah siap untuk Anda! Nikmatilah
70 klip kisah Alkitab yang dikelompokkan ke dalam 15 episode. Dalam 222 menit,
Raja Kemuliaan menceritakan tentang Allah, rencana-Nya untuk menyelamatkan
manusia, Isa, Injil, dan gereja mula-mula. Dengan narasi yang menggugah pikiran
dan perpaduan yang serasi antara gambar bergerak, animasi diam, dan video yang
memukau, film ini diperuntukkan untuk pemirsa dari segala usia di seluruh dunia.
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