
BAGAIMANA BELAJAR ALKITAB INDUKTIF 
 

I. FAKTA 

A. Tujuan : untuk melihat apa yang dikatakan oleh TEKS, bukan untuk apa yang KITA pikirkan dikatakan oleh teks itu. 

Dengarkan Firman, keseluruhan Firman dan tidak ada yang lain kecuali Firman. 

B. Perhatikan kata-kata Pengulangan, Penekanan, Penghubung 

C. Jawaban hanya berasal dari apa yang sebenarnya dikatakan ole Teks. 

Contoh : (dari Lukas 10) 

1. Apa pertanyaan yang diajukan oleh sang ahli Taurat 

2. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini? 

3. Buatlah daftar hal-hal apa saja yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut! 

4. Apa defenisi Yesus tentang sesama manusia? 

 

II. INTERPRETASI 

A. Tujuan: Untuk mengerti apa yang dimaksud oleh TEKS, bukan apa yang KITA pikir dimaksudkan oleh teks. 

B. Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kepada momen “Aha!” yang menyenangkan saat belajar 

C. Jawaban-jawaban dari pertanyaan intepretasi muncul dari teks atau teks disekitarnya 

D. Beberapa jenis pertanyaan intepretasi 

1. Pertanyaan Interpretasi Umum 

Contoh : (dari Lukas 10) 

• Apa yang aneh dari pertanyaan sang ahli Taurat? 

• Apa yang hal ini katakan tentang orang ini dan hatinya? 

• Bagaimana Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit? 

• Mengapa Yesus memberikan perintah, Pergilah dan perbuatlah demikian diakhir cerita, tidak lebih awal? 

2. Pertanyaan Perbandingan 

a. Tujuan : untuk mengerti hubuingan antara dua fakta. Jawaban-jawaban harus ditemukan dalam ayat-ayat atau 

konteks yang ada 

Contoh (dari Lukas 10) 

• Bagaimana hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria? 

3. Pertanyaan Konteks 

a. Tujuan : untuk menggunakan konteks untuk menjelaskan suatu fakta (sebuah kata, frasa atau ide) dari 

paragraf. Jawaban hanya boleh di dapat dari konteks itu sendiri 

b. Jangan berspekulasi:  baiklah menurut saya 

c. Jangan meloncat dari satu cerita ke cerita yang lain 

Contoh (dari Lukas 10) 

• Apa peristiwa yang baru saja terjadi pada Lukas 9 yang dapat menolong ktia untuk mengerti hubungan 

antara orang Samaris dan orang Yaudi? 

 

III. APLIKASI 

A. Tujuan: untuk menolong orang BERTINDAK berdasarkan hal baru yang mereka yakini. 

B. Jenis-jenis aplikasi : 

1. Respon Pribadi : (dari Lukas 10) 

• Karakter mana yang menggambarkan diri anda dalam ceirta ini? 

• Bagaimana perasaan anda untuk mengetahui bahwa Yesus menjadi sesama manusia bagi anda memiliki 

belas kasihan terhadap anda? 

• Yang mana diantara tindakan-tindakan Yesus yang paling berarti bagi anda hari ini? 

• Apa yang anda ingin katakan untuk memuji ALLAH untuk belas kasihannya pada anda? 

• Bagaimana cerita ini dapat mengubah kita untuk mendorong orang untuk mengasihi orang lain? 

2. Respon Kelompok: 

• Apabila kita menerima hal ini secara sungguh-sungguh sebgai kelompok, apa akibatnya? 

• Apa langkah pertama yang akan kita ambil untuk membuat ini menjadi kenyataan? 

• Kapan kita akan melakukannya? 

 

IV. BAGAIMANA KITA DAPAT MENJADI GURU BELAJAR INDUKTIF YANG BAIK 

A. Tunutun orang lain untukmenemukan jawaban bagi diri mereka sendiri 

B. Jangan pernah menjawab pertanyaan anda sendiri 

C. Berikan persetujuan terhadap terhadap jawaban orang lain 

D. Tekankan hal-hal pentinf dengan mengulangi kembali apa yang anda dengar dikatakan orang lain 

E. Jagalah orang-orang untuk tetap berada dalam teks dan pada apa yang Allah katakan- dihindari pendapat pribadi. 

F. Selalu bawakan Injil sebagai kabar baik! 


