


Membaca Alkitab VS Belajar Alkitab

•  Membaca Alkitab: hanya membutuhkan Alkitab.
•  Belajar Alkitab: membutuhkan Alkitab dan alat-alat yang dapat menunjang 
pembelajaran.



Platform untuk Belajar Alkitab 

• Situs/Web
• Aplikasi Mobile
• Program Komputer
• Chat Bots
• Media Sosial
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Aplikasi Mobile
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Konkordansi 

Daftar kata dalam Alkitab disertai keterangan halaman buku dan kutipan 
naskah yang mengandung kata itu.

   



 Leksikon

Daftar istilah yang disusun menurut abjad dan dilengkapi dengan 
keterangannya untuk mencari kata asli berdasar Ibrani/Yunani.

   



         Kamus Alkitab

Sumber bahan yang memuat 
deskripsi dan penjelasan kata-
kata penting dalam Alkitab.



     Kamus Alkitab



Ensiklopedia Alkitab

Memuat keterangan dan uraian tentang berbagai hal dalam Alkitab, 
mencakup detail sejarah dan budaya seputar hal terkait.



        AlkiPEDIA

Memuat informasi setiap kitab dalam 
Alkitab berupa fakta, latar belakang, 
garis besar, tujuan, tema-tema kunci, 
survei, dan ciri khas setiap kitab. 



  Tafsiran 

Memuat tafsiran penulis terhadap 
sebagian atau seluruh isi Alkitab, 
biasanya dalam bentuk catatan ayat 
per ayat.



Catatan

Fitur untuk mencatat hasil studi Alkitab/hal-hal penting di seputar ayat yang 
sedang dipelajari. Catatan ini bisa disimpan dan dibaca lagi pada hari-hari 
mendatang.



Alkitab Interlinear

Alkitab yang memiliki terjemahan harfiah kata demi kata dalam bahasa 
tujuan, yang tercantum di bawah atau di samping teks bahasa aslinya 
(Ibrani/Yunani).



Ayat Pararel

Membandingkan satu/beberapa ayat 
dengan puluhan (sampai ratusan) 
berbagai versi terjemahan.



 Referensi Silang
Untuk mengidentifikasi persamaan 
antarbagian yang berbeda dalam 
Alkitab — tema, perkataan, peristiwa, 
atau orang.



Indeks Topikal

Sumber bahan yang memuat daftar setiap ayat di dalam Alkitab yang 
diurutkan berdasarkan topik dari ayat-ayat tersebut.



  Renungan

Panduan untuk bersaat teduh, 
biasanya berfokus pada ayat/bagian 
Alkitab tertentu/pada topik atau 
tema tertentu.



  Atlas Alkitab

Koleksi peta dunia pada zaman Alkitab untuk memberikan perspektif 
geografis, topografis, historis, arkeologis, dan kultural terhadap berbagai 
peristiwa dalam Alkitab.



  Atlas Alkitab



Film/Video

Mendalami Alkitab dengan 
audio visual melalui 
film/video/animasi berkonten 
Alkitab.



Film/Video



Komik Alkitab

Pada halaman setiap komik 
terdapat referensi ayat-
ayat Alkitab serta QR Code 
untuk mengakses berbagai 
bahan studi Alkitab seputar 
ayat-ayat tersebut di Komik 
Zone.



Komik Alkitab



Audio

Audio Alkitab dalam berbagai bahasa (bahasa Indonesia, bahasa suku, 
dan bahasa asing) untuk menolong studi Alkitab.



Metode PA
• S.A.B.D.A. (Simak, Analisa, Belajar, Doa/Diskusi, Aplikasi)
• OIA (Observasi, Interpretasi, Aplikasi)
• BGA (Baca, Gali, Aplikasi)
• WWG/Walking With God 
• A.L.A.T. (Ayat, Leksikal, Asosiasi, Topikal)



Kesimpulan:

1. Saling terintegrasi: dengan alat-alat PA online, bahan yang banyak bisa 
saling terintegrasi sehingga kita bisa belajar dengan lebih efektif dan 
efisien juga dari segi waktu maupun biaya. Kita punya lebih banyak waktu 
untuk belajar secara mendalam, kapan saja dan di mana saja.
2. Proses PA, selain lebih mendalam juga bisa lebih bertanggung jawab 
dan menyenangkan karena memungkinkan untuk bahan-bahan 
multimedia yang kekinian, khususnya bagi digital native.
3. Cara penggunaan/tutorial alat-alat studi Alkitab ini bisa didapatkan di 
slideshare SABDA dan Youtube SABDA Alkitab.




