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Overview

1. Apa itu Lapar Rohani?
● Mengapa bosan pada Alkitab?

2. Cara2 Makan Alkitab (Bible Intake)
● Dengar

● Baca

● Studi

● Hafal

● Meditasi

● Aplikasi

3. Kesimpulan



● Matius 5:6

● Amos 8:11

Apa itu Lapar Rohani?

Rasa lapar yang 

datang dari Roh 

Kudus.



Tapi, mengapa bosan pada Alkitab?

Discipline without direction

is drudgery.

“
~ Donald S. Whitney



Lalu, apa tujuan disiplin rohani?

● Menjadi serupa dengan Kristus.

● Memiliki kesucian hidup.

● Berperilaku sesuai hikmat yang alkitabiah.

● ...

Kesalehan Kristiani (1Tim. 4:7-8)



Apa yang harus dilakukan?

“Makan” Alkitab Anda!

“Bible Intake” adalah salah 

satu bentuk disiplin rohani 

yang tercantum dalam buku 

Spiritual Disciplines for The 

Christian Life karya Donald S. 

Whitney.



Spiritual Disciplines for The Christian Life

1. Bible Intake

2. Prayer

3. Worship

4. Evangelism

5. Serving

6. Stewardship

7. Fasting

8. Silence & Solitude

9. Journaling

10.Learning



Mengapa “Bible Intake”?

Tidak ada yang dapat menggantikan “Bible Intake” 

karena dari disiplin ini Anda:

● Mengenal TUHAN.

● Mengenal hukum-hukum TUHAN.

● Mengenal Yesus Kristus dan karya-Nya.

● Mengenal jalan-jalan dan kehendak TUHAN.

● Mengetahui cara hidup yang berkenan.

● Mengetahui sumber sukacita sejati.



Mengapa “Bible Intake”?

Seperti halnya tubuh membutuhkan 

makanan yang bervariasi, demikian juga 

roh kita membutuhkan variasi disiplin 

rohani untuk pertumbuhannya.



Cara2 Makan Alkitab (Part 1)
● Dengar
● Baca
● Studi
● Hafal
● Meditasi
● Aplikasi



DENGAR
CARA 1

Berbahagialah orang-orang 

yang mendengarkan firman 

Allah dan menaatinya.

Lukas 11:28 (AYT)



● Disiplin rohani termudah.

● Mendengar untuk taat (Luk. 11:28).

● Firman Tuhan yang Hidup (1Tes. 2:13).

● Menumbuhkan iman (Rm. 10:17).

● Ada banyak cara untuk disiplin.

● Dengar setiap hari.

CARA 1: DENGAR



BACA
CARA 2

Manusia bukan hidup dari 

roti saja, tetapi oleh setiap 

firman yang keluar melalui 

mulut Allah.

Matius 4:4 (AYT)



● “Tidakkah kamu baca …” (Mat. 19:4;

Mrk. 12:10)

● Memberi nutrisi rohani (Mat. 4:4).

● Mendidik dalam kebenaran (2Tim. 3:16)

● Makanan rohani setiap hari.

● Anda Punya Waktu!

○ Siapkan waktu khusus.

○ Jangan acak.

○ Meditasi setidaknya 1 

kata/frasa/kalimat.

CARA 2: BACA



STUDI
CARA 3

Ezra telah menetapkan hatinya 

untuk meneliti Hukum TUHAN, 

melakukannya, dan mengajarkan 

ketetapan-ketetapan dan 

peraturan-peraturan-Nya di 

Israel.

Ezra 7:10 (AYT)



Reading gives us breadth,

but study gives us depth.
“

~ Jerry Bridges

CARA 3: STUDI



● Belajar dari Ezra (Ezr. 7.10).

● Belajar dari jemaat Berea (Kis. 17:11-12).

● Belajar dari Prioritas Paulus (2Tim. 4:13).

Kita tentu setuju bahwa studi Alkitab 

adalah hal yang penting. Tapi, mengapa 

kita tidak melakukannya?

CARA 3: STUDI



We fail in our duty to study 

God's Word … because it 

is work. Our problem is 

that we are lazy.

“

~ R. C. Sproul

CARA 3: STUDI



CARA 3: STUDI

Beberapa pesan untuk Anda:

● Insecurity bukan halangan, ada banyak 

resources dan orang yang ingin 

menolong Anda.

● Bersekutulah bersama orang-orang 

yang punya kerinduan yang sama.

● Jangan merasa puas “disuapi”.

● Tetaplah disiplin dengan tujuan;

(1Tim. 4:7-8; Flp. 4:8).



Cara2 Makan Alkitab (Part 2)
● Dengar
● Baca
● Studi
● Hafal
● Meditasi
● Aplikasi



HAFAL
CARA 4

Di dalam hatiku, aku 

menyimpan firman-Mu, 

sehingga aku takkan 

berdosa terhadap-Mu

Maz. 119:11 (AYT)



CARA 4: HAFAL

Manfaat menghafal firman:

● Pemasok kekuatan rohani (Ef. 6:17). 

● Memperkuat Iman (Ams. 22: 17-19).

● Mempersiapkan untuk bersaksi; 

Khotbah Petrus (Kis. 2:14-40).

● Sarana Tuhan membimbing (Ef. 4:29).



CARA 4: HAFAL

Cara menghafal firman:

● Menulis kembali ayat.

● Menggambar sesuatu yang 

berhubungan yang dapat diingat.

● Melafalkan ayat kata per kata secara 

lengkap dan berulang.

● Minta bantuan mentor/teman untuk 

mengecek ayat hafalan.

● Melakukan review setiap hari



MEDITASI
CARA 5

Oh, betapa aku 

mencintai taurat-Mu! 

Inilah perenungkanku 

sepanjang hari.

Maz. 119:97 (AYT)



CARA 5: MEDITASI

Kata Alkitab terkait meditasi firman:

● Bukti mencintai Tuhan 

(Maz. 199:97)

● Perintah untuk dilakuan (Yos. 1:8)

● Apa yang dilakuan berhasil

(Maz. 1:2-3)

● Berkat atas yang dilakukan 

(Yak. 1:25)



CARA 5: MEDITASI

Meditasi Alkitabiah:

● Berusaha mengisi pikiran dengan 

firman Tuhan dan kebenaran-Nya.

● Membangun kondisi mental yang aktif

● Berusaha terhubung dalam realitas 

doa dengan Tuhan, yang mendorong 

rasa kepedulian dan tanggungjawab 

untuk menjadi pelaku Firman.



CARA 5: MEDITASI

Contoh meditasi:

Akulah kebangkitan dan kehidupan

Akulah kebangkitan dan kehidupan

Akulah kebangkitan dan kehidupan

Akulah kebangkitan dan kehidupan

Yoh. 11:25 (AYT)



CARA 5: MEDITASI

Metode meditasi:

● Menekankan kata per kata

● Parafrase firman

● Merumuskan prinsip firman

● Membayangkan firman

● Mengajukan beragam pertanyaan;

- Apa hubungannya dengan Yesus?

- Apa ada kaitannya dengan isu-isu 

sekarang? 



APLIKASI
CARA 6

Jadilah pelaku firman dan 

bukan hanya pendengar; jika 

tidak, kamu menipu diri 

sendiri.

Yak. 1:22 (AYT)



CARA 6: APLIKASI

● Memahami konteks firman.

● Membuat respons yang spesifik.

● Tetap memiliki iman, pengharapan 

dan kasih dalam melakukan firman.

● Jangan lupa minta pertolongan Roh 

Kudus.

Jika kamu sudah mengetahui semuanya 

ini, kamu diberkati jika kamu 

melakukannya. (Yoh. 13:17)



#BONUS!

Singing

Praying

Storying

Teaching

Preaching

The 

Word 

of 

God}



KESIMPULAN

● Lapar Rohani adalah salah satu ciri orang 

percaya, dan makan Alkitab/Bible Intake adalah 

cara untuk memberi nutrisi rohani bagi orang 

percaya.

● Makan Alkitab dapat dilakukan dengan dengar, 

baca, studi, hafal, meditasi dan aplikasi firman.

● Bible Intake tidak harus dilakukan sendiri, 

undang atau bergabunglah dalam jamuan 

“makan Alkitab” bersama saudara seiman!



Terima Kasih
& 

Selamat Makan!


