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(Yayasan bina awam)       101 – PENGANTAR ALKITAB 
 

Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan 
menuntun engkau kepada keselamatan oleh Iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah 
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk 

mendidik orang dalam kebenaran." (2Tim.3:15-16). 

 
PADA bagian ini, kita akan mempelajari ALKITAB, sebuah buku yang menjadi pegangan 

hidup umat Kristen, baik bagi pedoman pengajaran maupun tingkah laku umat Kristen. Alkitab adalah 
buku yang berisi hikayat kudus dan berita mengenai penciptaan bumi, pemeliharaan Allah sampai 
akhir zaman, khususnya sejarah umat Allah.  

ALKITAB sebagai buku 

Dalam bahasa Inggeris disebut Bible. Kata Bible berasal dari kata dalam bahasa Yunani 
BIBLOS, kata yang menunjukkan gulungan Papirus (pelepah pohon) berasal dari Mesir yang sejak 
abad XI SM sudah digunakan sebagai kertas tulis. Ketika terjadi perkembangan dari Papirus ke 
Perkamen (gulungan kulit) dan kemudian dalam bentuk buku, nama Biblos tetap digunakan. 

Bentuk jamak kata Biblos adalah Biblia yang sejak abad II M 
oleh orang-orang Kristen dipakai untuk menyebut tulisan/buku suci 
mereka, dan sejak abad ke-V AD, kata itu dipakai untuk menyebut 
seluruh kumpulan kitab-kitab yang disatukan dalam Alkitab. 
 Dalam Alkitab ada dua pembagian, yaitu Perjanjian Lama (PL / 
Old Testament) dan Perjanjian Baru (PB / New Testament). Perjanjian 
berarti Janji yang diberikan atau kesepakatan yang dicapai oleh dua 
pihak, yaitu perjanjian antara Allah dan Umatnya. 
 Istilah perjanjian mulai dipakai oleh Musa (Kel.24:8) dan 

selanjutnya digunakan untuk menyebut kitab Torat dimana perjanjian itu ditulis (2Raj.23:2). 
Kemudian, nabi Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan akan membuat Perjanjian Baru dengan Umatnya 
(Yer.31:31) yang diakui oleh Yesus pada malam Perjamuan Terakhir dengan para muridnya (Mat. 
26:28, band.1Kor.11:23-25 dan Ibr.8:6-8). 

Bahasa ALKITAB 

 Bahasa asli yang digunakan dalam Perjanjian Lama hampir 
seluruhnya adalah bahasa Ibrani, salah satu anak bahasa dalam rumpun 
Semit. Namun, ada sebagian kecil menggunakan bahasa Aram seperti 
misalnya bagian-bagian Ezr.4:8-6:18;7:12-26; Dan.2:4-7, dan Yer.10:11. 
Sekalipun aslinya dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Lama diterjemahkan ke 
dalam bahasa Yunani oleh 70 ahli-ahli di Alexandria, Afrika Utara, ca 
(sekitar) tahun 280-150 SM dan disebut  Septuaginta (LXX = 70). 80% 
kutipan-kutipan PL dalam PB dikutip dari Septuaginta dan sisanya dari 
fragmen-fragmen Ibrani/Yunani lainnya, ini menunjukkan bahwa pada masa 
PB kitab Septuagintalah yang digunakan secara umum termasuk di sinagoga, 
kecuali dalam lingkungan para Ahli Kitab di Bait Allah/Sinagoge tertentu di 

Yerusalem dimana teks bahasa Ibrani menjadi kitab suci tulisan yang disalin secara terus menerus. 
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Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Jerome 
pada ca. AD383-405 dan diberi nama Vulgata. Kitab inilah yang 
menjadi dasar penerjemahan Alkitab di kalangan Roma Katolik, sedang 
Alkitab di kalangan Kristen kemudian menggunakan sumber PL dalam 
bahasa Ibrani terjemahan Massoret (Massoret adalah keluarga Imam 
yang hidupnya diabdikan pada penerjemahan Perjanjian Lama.) 
 Kanon Septuaginta berbeda jumlah bukunya dengan kanon 
Massoret karena memasukkan kitab Apokrifa (lihat bag. Kanonisasi 
Alkitab). Jejak itu bisa dilihat dalam Alkitab Roma Katolik yang 
jumlah bukunya berbeda dengan Alkitab Kristen.  

 Kitab Perjanjian Baru juga ditulis dalam bahasa Yunani (Koine) karena pada abad pertama 
bahasa inilah yang dipakai di kalangan umum (koine = umum), itulah sebabnya dapat dimaklumi 
mengapa kutipan-kutipan PL dalam PB diambil dari Septuaginta karena bahasa Yunani (di samping 
Aram) telah menjadi bahasa percakapan di Palestina kala Yesus hidup. 
 Di gereja lama, Alkitab hanya terbatas penggunaannya pada bahasa asli dan terjemahan Latin, 
kemudian John Wicliffe (1320-1380) menterjemahkan PL ke dalam bahasa Inggeris dari sumber 
Septuaginta. Kemudian banyak ditulis berbagai versi terjemahan dalam bahasa Inggeris seperti KJV 
(King James Version) yang juga disebut sebagai AV (Authorized Version) yang diterjemahkan pada 
tahun 1611 oleh 47 ahli atas perintah raja James I dari Inggeris. Pada tahun 1946-1952 terbitlah 
terjemahan yang lebih populer dan disebut RSV (Revised Standard Version), dan kemudian pada 
tahun 1978 terbit NIV (New International Version) di samping yang lainnya.  Saat ini Alkitab 
sudah diterjemahkan kedalam sekitar 2000 bahasa dan dicetak sekitar 500 juta jilid setiap tahun. 

Kanonisasi ALKITAB 

Alkitab bukan merupakan satu buku tunggal, tetapi kumpulan dari buku-buku yang 
dikumpulkan dalam Kanon. Kanon artinya ukuran, yaitu ukuran kesepakatan mengenai kitab-kitab 
mana yang dianggap berotoritas sebagai Kitab Suci dan patut dikumpulkan dalam kesatuan itu. 
 Kanon Perjanjian Lama dalam Alkitab Ibrani terdiri dari 22 atau 24 buku yang agak berbeda 
dengan Kanon Alkitab PL Kristen tetapi isinya sama. Dalam Alkitab Ibrani dilakukan penggabungan 
kitab-kitab tertentu seperti kitab-kitab Samuel, Raja dan Tawarikh yang disatukan, sedang Perjanjian 
Lama Kristen sekalipun diterjemahkan dari Alkitab Ibrani tetapi dibagi dalam 39 buku. 

Kanon Perjanjian Baru terdiri dari 27 buah kitab, dengan demikian seluruh Alkitab 
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdiri dari kumpulan 66 kitab (39 + 27) dan disusun sesuai 
dengan urutan kitab. (lihat 'Isi Kitab' Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia/LAI) 
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 Di antara masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (400 SM – 1 M) beredar pula kitab-kitab 
lain yang tidak termasuk ke-dalam 39 kitab PL (Tanakh), kitab mana disebut sebagai Apokrifa 
(tersembunyi/rahasia) yang jumlahnya sebanyak 14 kitab yang ikut diterjemahkan ke dalam 
Septuaginta. 
 Roma Katolik memakai Vulgata dari Septuaginta, karena itu memasukkan kitab Apokrifa 
dalam kanon yang disebutnya sebagai Deutero Kanonika (Kanon kedua). 11 diantaranya diterima 
dalam persidangan  Trente (1546) sedang gereja Kristen pada umumnya tidak menerimanya. Dalam 
Alkitab Katolik yang dicetak oleh LAI, kitab-kitab itu dikumpulkan dalam 10 kitab yang disebut 
Deuterokanonika dan diletakkan di antara PL dan PB. 

ALKITAB firman Allah 

 Data sejarah menunjukkan tempat Alkitab secara khusus dalam khasanah pustaka dunia, dan 
di dalam Alkitab sendiri banyak dijumpai pernyataan mengenai sifat Ilahinya. Dalam Alkitab tercatat 
tidak kurang dari 3808 kalimat yang berbunyi 'Demikianlah Firman Tuhan.' 

 Yesus menunjuk ayat Alkitab sebagai 'Ada Tertulis' 
(Mat. 4:4,7,10) dan Paulus menyebutnya 'Tulisan yang 
diilhamkan Allah' (2Tim.3:16, band.Kis.1:16;28:25/ 
1Kor.2:13;14:37/ 1Tes.2:13/  1Ptr.1:10-12), diucapkan karena 
'Dorongan Roh Kudus' (band. Kel.4:10-12;17:14; 34:27/ 
Yes.34:16/ Yer.1:7-9/ Yeh.3:10/ Zak.7:12/ 1Kor.14:37/  
2Ptr.1:21/ 1Tes.1: 5) 
 Yesus menyaksikan bahwa Alkitab adalah 'Kitab Suci, 
Firman Allah' (band. Mat.5: 18;8:17;12:41/ Luk.4:17;10:26; 

24:27,44/ Yoh.5:39,47), demikian juga para Rasul mengakuinya sebagai 'Firman yang Berotoritas' 
(Kis.1:16;2:16;3:18;28:23/ Rm.1:1,2;4:3;6:26/ Gal.4:30/ 2Tim.3:15,16/ 1Tes.2:13/ Ibr.10:16/ 2Ptr.3:2/ 
Why.22:6) dan banyak lagi ayat-ayat yang bisa ditemukan yang menunjukkan adanya pengakuan 
bahwa 'Alkitab disamakan dengan firman Allah' dan 'mempunyai sifat-sifat yang kekal.' (1Ptr.1:24,25/ 
Yes.40:1-8). 
 Ada bagian Alkitab yang menunjuk seakan-akan ayat itu adalah 'firman manusia' (Luk.1:1-4/ 
1Kor.7:12) tetapi di bagian lain ada kesan bahwa Alkitab 'diucapkan' oleh Allah sendiri  (Yes.30:2/ 
Kel.17: 14/  Wah.1:11,19). Dari sini jelas Alkitab sebagai buku ditulis oleh manusia dengan ilham 
Roh secara dinamis (2Tim.3:15-16), dan sekalipun memuat kelemahan dan keterbatasan manusiawi 
tetap merupakan sarana penyalur firman Allah yang kekal dan tidak terbatas, 'dengan Iman kita 
menerima Alkitab dengan segala keterbatasan manusiawinya sebagai firman Allah.' (band. Rm.1:1-
4,16,17)  
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Mengenai Otoritas Alkitab, Dr. Harun Hadiwiyono memberikan beberapa catatan menarik dalam 
bukunya 'Iman Kristen' (BPK, Jakarta, 1973) sbb: 

"Kata Kanon berarti ukuran atau daftar. Di dalam pengertian Kanon ini terkandung gagasan bahwa 
kitab-kitab yang disebut demikian itu menjadi norma atau ukuran atau patokan yang berdaulat bagi 
Iman dan hidup Kristen, atau bahwa kitab-kitab tadi bagi orang beriman adalah Firman Allah' (hlm.51). 

Dan mengenai Inspirasi atau peng-ilhaman Alkitab, Dr.Harun memberikan juga penjelasannya sbb.: 
"Dengan perantaraan Rohu'lkudus Tuhan Allah bekerja di dalam hati manusia yang dipergunakan 
untuk menyatakan kehendakNya, yaitu Roh itu memberikan gagasan-gagasan Tuhan Allah dan 
mendorong orang itu untuk memberitakan Firman tadi, baik secara lisan, maupun secara tertulis (band. 
Mat.1:22;2:15 dengan 2Ptr.1:21) ... kepribadian penulis tidak dihilangkan ... penulis sadar akan 
pimpinan Rohu'lkudus' (hlm.46). 

 

Makna bagi HIDUP 

 Mengapa Alkitab demikian populer? dan sekalipun sering ditolak, selalu masih dicari banyak 
orang? Jawabannya sederhana, yaitu: 'Karena Alkitab  penting bagi kehidupan manusia pada setiap 
zaman dan dimanapun ia berada!' 
 Isi Alkitab dapat disimpulkan sesuai kesimpulan Paulus dalam suratnya sbb: 

"Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat 
kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh Iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan 
yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk 
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran" (2Tim.3:14-17) 

 Ini dapat diuraikan menjadi untuk: 

(1) Mengenal dan mendidik dalam kebenaran (Dogmatika); 

Sejak dahulu manusia selalu mempertanyakan 'Apakah kebenaran itu?'. Socrates filsuf 
Yunani rindu untuk menjadi 'Bidan Kebenaran' dalam lingkungan dimana tidak ada 
kebenaran. Pilatus lain lagi kesannya, sebab sebagai seorang hakim Romawi yang seharusnya 
sudah memahami benar arti kebenaran, Ia masih mempertanyakan: 'Apakah kebenaran itu?' 
(Yoh.18:38). Di dunia banyak yang menceritakan kebenaran dan ada yang mengatakan bahwa 
sebutan itu kosong artinya dan relatip. Ini mirip dengan apa yang diucapkan Protagoras, 
filsuf Yunani, bahwa 'Manusia itulah yang menjadi pengukur kebenaran.' Di balik pendapat-
pendapat orang mengenai kebenaran itu, dengan tegas Yesus memberikan kesaksian mengenai 
kebenaran itu (Yoh.18:37) dan lebih dari itu, Ia menyatakan bahwa 'Akulah Jalan, Kebenaran 
dan Hidup' (Yoh.14:6). Belum pernah dalam sejarah ada pemuka agama yang dengan yakin 
berkata demikian! Injil adalah kabar kesukaan perihal Yesus (Rm.1:1-4) dan dalam 
Alkitablah Injil itu diberitakan, karena itu kita akan menemukan kebenaran itu melalui Firman 
Allah yang kita pelajari dari Alkitab. 

(2) Pedoman Iman Keselamatan; 

Di tengah kemelut kehidupan di dunia ini, Alkitab dengan jelas bertuliskan hal-hal yang 
memberikan 'Pengharapan Hidup Keselamatan oleh Iman, seperti apa yang diaku oleh Petrus 
'Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? PerkataanMu 
adalah perkataan hidup yang kekal' (Yoh.6:68). 

(3) Menyatakan kesalahan dan memperbaiki nilai-nilai 
kelakuan hidup manusia; 

Sudah terlihat bahwa nilai-nilai Etis Moral yang berubah-ubah 
di dunia ini membuat banyak kehidupan menjadi kacau, tetapi 
perubahan hidup yang baik banyak terjadi dalam kehdupan 
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orang-orang ber-Iman yang 'menjadikan Firman Tuhan sebagai Pelita dan Terang bagi jalan 
hidupnya' (Mzm.119), dan sangat berguna bagi kehidupan manusia, karena ‘bermanfaat untuk 
mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik 
orang dalam kebenaran.’ (2Tim.3:16). 
 

POKOK-POKOK DISKUSI 

1. Diskusikanlah sifat Alkitab sebagai buku. Apa bedanya dengan buku lain dan kitab suci lain? 
2. Apa bahasa Alkitab dan bagaimana prosesnya hingga menjadi bahasa Indonesia? 
3. Mengapa kanon Alkitab Roma Katolik berbeda dengan Kristen dan bagaimanakah perbedaannya?  
4. Kalau Alkitab firman Allah apa aspek kemanusiannya?  
5. Diskusikan makna Alkitab bagi Anda dan bagi anggota diskusi. 

MENGGALI ISI ALKITAB 

Kalau kita menyadari pentingnya Alkitab dimana kita dapat menggali hal-hal yang berguna, baik dalam 
hubungan kita dengan Tuhan maupun manusia dan diri sendiri, maka perlulah kita berusaha menggali Hikmat 

Hidup dari sumber ini dengan setia, tekun dan taat. 

SEBAGAI sebuah kumpulan buku, Alkitab dapat dibagi dalam buku-buku yang masing-
masing dibagi pula menjadi Pasal dan terdiri dari Ayat. Semula, Alkitab hanya dibagi menurut buku-
buku karena para penulisnya berbeda, tetapi belum ada pembagian atas Pasal dan Ayat, apalagi dalam 
bahasa Ibrani kuno dan Yunani Koine, huruf-huruf itu disambung terus dan tidak ada batas antar kata. 

 Pembagian atas Pasal dikerjakan oleh Stephen Langton, Uskupbesar 
Caterbury yang meninggal pada tahun 1228. Pembagian Perjanjian Baru atas 
Ayat-ayat dijumpai pertama kalinya pada Perjanjian Baru dalam bahasa Latin 
yang dicetak oleh pencetak di Paris, Robert Stephens, yang pada tahun 1555 
mencetak Vulgata yang merupakan Alkitab pertama yang menggunakan 
pembagian atas Pasal dan Ayat seperti yang kita jumpai sekarang, sedangkan 
Alkitab dalam bahasa Inggeris yang pertama kalinya disusun dengan 
pembagian demikian adalah edisi Jenewa tahun 1560. 
 Untuk mempermudah mengingat bacaan ini, ada baiknya kita mengerti 
jumlah Buku, Pasal, dan Ayat yang ada di dalam Alkitab Indonesia, yang dapat 
didaftarkan sebagai berikut: (angka-angka adalah perkiraan besaran yang 
dibulatkan). 

JUMLAH P.L. P.B. PL + PB 

Buku-buku 
F a s a l 
A y a t 
Kata-kata 
Halaman 

39 
929 

23.200 
590.000 

1.080 

27          
260          

8.000          
210.000          

340          

66          
1.189          

31.200          
800.000          

1.420          

Perbandingan 3 1 4 
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 Beberapa petunjuk untuk membaca dan menyelidiki Alkitab dengan mengerti adalah dengan 
mengikuti beberapa petunjuk berikut: 

(1) Pembacaan secara teratur mulai dari PL  halaman pertama dan PB halaman pertama 
terus ke bagian belakang PL dan PB sangat diperlukan untuk mengetahui isi Alkitab 
secara menyeluruh. Ini diperlukan untuk mengerti secara kontekstual dan 
menghindari pembacaan sepotong-potong dan asal comot ayat; 

(2) Perlu melakukan pembacaan Alkitab secara teratur dengan target setiap hari agar 
Alkitab dapat selesai dibaca dalam kurun waktu tertentu; 

(3) Perbandingan isi bagian PL dan PB adalah 3 : 1, dan mengingat sifat PL dan PB yang 
berbeda, ada baiknya setiap kali membaca perbandingannya adalah kelipatan 3 
halaman PL dan 1 halaman PB secara berurutan. Dengan cara demikian pada saat 
selesai membaca kitab PL maka selesai pulalah pembacaan kitab PB; 

(4) Bila setiap hari kita membaca 3 halaman PL dan 1 halaman PB (total 4 halaman 
PL+PB), maka kita dapat membaca habis seluruh Alkitab dalam 355 hari atau sekitar 
satu tahun. Lipat duakan kemampuan ini yaitu 8 halaman Alkitab (6PL + 2PB) sehari, 
maka dalam waktu 6 bulan Alkitab dapat dibaca habis. Bila kecepatan ini kita 
lipatgandakan lagi menjadi 16 halaman (atau 8 lembar) Alkitab (12PL + 4PB), maka 
Alkitab dapat dibaca habis dalam waktu hanya 3 bulan saja. Cobalah! 

(5) Kita dapat membaca dengan menentukan target bacaan, misalnya target untuk 
membaca seluruh Alkitab habis dalam waktu 6 bulan, maka setiap hari kita harus 
mendisiplinkan diri dengan membaca secara teratur 6 halaman Alkitab PL dan 2 
halaman PB. 

 

"Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci 
untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian!" (Kis.17:11). 

 
 Untuk lebih mengenal firman Tuhan perlulah setiap umat Kristen baik secara pribadi maupun 
kelompok mencontoh ketekunan orang-orang Kristen di Berea itu dan melakukan penyelidikan 
Alkitab secara teratur! 
 Kalau kita membaca Alkitab dari Rom.10:4-21, kita dapat menyimpulkan beberapa petunjuk 
yang perlu diikuti dalam menuju Iman yang benar: 

 (1) Sikap terbuka dan keinginan untuk mendengar; 

“Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang 
Dia? bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan?” 
(ay.14b) 

Sikap terbuka dan kerinduan untuk mendengar sangat diperlukan untuk memperoleh 
sebanyak mungkin dari bacaan, sedangkan sikap permulaan yang enggan dan skeptik 
tentu tidak dapat diharapkan memperoleh sesuatu yang berguna. 

 (2) Sikap percaya yang didengar; 

“Iman timbul dari pendengaran, dan  pendengaran oleh firman Kristus.” (ay.17) 

“Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan, di dalam hatimu!” (ay.8) 

“Kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.” (ay.4c) 

Dasar Iman diperlukan bagi mereka yang ingin mendapatkan sesuatu dari Alkitab 
bagi kehidupannya, tanpa faktor ini, apakah yang dapat diharapkan sebagai hasil dari 
bacaan itu? 
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(3) Ketaatan untuk melakukan Kebenaran itu. 

“Orang yang melakukannya akan hidup oleh karenanya.” (ay.5) 

“Mendengarkan, menanggapi dan mentaati!” (ay.18-21). 

“Melakukan apa yang kita pelajari akan menjamin berhasilnya kita dalam menuntut 
sesuatu. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang rajin melakukan syariat agama, 
tetapi mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan!” (Mat.7:21) 

 Sekalipun Alkitab adalah kitab rohani yang harus dipelajari dengan doa dan bimbingan Roh 
Kudus, sebagai kitab manusia, kitapun perlu berusaha membacanya dengan alat-alat bantu, seperti: 

(1) ALKITAB (PL + PB); 

Alkitab Terjemahan Baru dari Lembaga Alkitab Indonesia (TB-LAI) memudahkan 
kita mengerti isinya karena menggunakan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 
Ada baiknya kita juga membaca Alkitab dalam bahasa Inggeris. 

(2) KONKORDANSI, KAMUS Alkitab, dan PETA Alkitab; 

Konkordansi adalah daftar kata-kata dalam Alkitab yang disusun secara Abjad dan 
berurutan. Kamus Alkitab berisi kata atau nama yang dijumpai dalam Alkitab yang 
dijelaskan artinya, maksud dan sejarahnya. Peta Alkitab mempermudah pengertian 
kita mengenai gambar geografis daerah dimana cerita berlangsung.  

(3) PROGRAM ALKITAB; 

Sekarang, banyak sekali software (perangkat lunak) computer untuk mempelajari 
Alkitab yang mencakup versi-versi Alkitab, Konkordansi, Kamus, Peta, dll, seperti 
a.l. yang terkenal adalah PC Study Bible, Bible Works, Ilumina, Theophilus, e-
Sword, dan lainnya. Program e-Sword dengan gratis bisa didownload dari internet 
dengan membuka http://www.e-sword.net/downloads.html. Cobalah men’download’ 
dan pelajarilah! 

 (4) ALAT TULIS dan BUKU CATATAN; 

Catatan tertulis akan menyimpan apa yang kita telah mengerti dan pelajari, dan akan 
mudah dibaca kembali bila diperlukan. markerpen akan membantu mempermudah 
mengingat bagian-bagian Alkitab yang dianggap penting. 

 (5) TEMPAT yang TENANG dan TERANG; 

Alkitab perlu dipelajari dengan kesungguhan dan konsentrasi, karena itu tempat yang 
tenang akan membantu hasil belajar kita. Suasana tenang akan membantu kita 
melakukan Saat teduh dan Doa. 

POKOK-POKOK DISKUSI 

1. Berapakah jumlah halaman PL dan PB? dan berapa Fasal dan Ayat ada di dalam Alkitab? 

2. Bagaimana pengalaman Anda dalam membaca Alkitab? apa kendalanya? dan bisakah 
mengatasinya? 

3. Dari uraian dalam bagian ini cara membaca bagaimana yang lebih baik dapat Anda lakukan 
untuk memperbaiki kelemahan Anda? 

4. Maukah Anda berjanji untuk membaca dengan tekun, disiplin dan dengan target? Kalau mau 
rencanakan dan laksanakan. Bagaimana caranya? 

 

http://www.e-sword.net/downloads.html�

