
Tips membaca Alkitab

Ketika Anda mulai membaca Alkitab, 
mulailah dengan kitab-kitab berikut:

1. Lukas

2. Kisah Para Rasul

Mulailah setiap bacaan dengan 
doa : Minta Tuhan untuk membantu 
Anda memahami apa yang akan 
Anda baca

Jawab empat pertanyaan (lihat sisi 
lain) untuk belajar dari teks ini.

Berbagi dengan orang lain atau 
buatlah catatan tentang pemikiran, 
pertanyaan dan hal-hal yang Anda 
terima dari Tuhan.
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Pembelajaran Alkitab 
secara berkelompok

Garis besar pertemuan:

1. Apa kabar?
2. Akuntabilitas: Apa yang sudah 
dipraktekan sejak pertemuan terakhir 
kali?
3. Ucap syukur: Apa hal-hal baik 
yang Anda alami minggu lalu? Pujilah 
Tuhan.

4. Baca bagian tersebut bersama-
sama. Minta bantuan Tuhan untuk 
memahaminya.
5. Ceritakan ulang bagian tersebut 
bersama-sama (tanpa melihat).
6. Jawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut tentang bacaan:

Kepala: Apa yang kita pelajari 
disini? (Tentang Tuhan / Yesus 
/ orang-orang / ...)

Hati: Apa yang menyentuh 
hati saya? (Bagaimana 
perasaan mereka? Bagaimana

            perasaan saya tentang ...?)

Tangan: Bagaimana kita 
dapat menerapkan hal ini? 
(Contoh untuk dipanut? Dengan 

         siapa kita dapat membagi hal ini?)

7. Target: Buatlah target pribadi untuk 
dicapai sampai pertemuan berikutnya.
8. Berdoa: Luangkan waktu untuk 
berdoa bagi satu sama lain.

Aturan:

· Terus ikuti Alkitab
· Biarkan semua orang berpartisipasi
· Semangati satu sama lain
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