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Bagaimana memastikan bahwa setiap generasi baru  
siswa-mahasiswa mencintai, mempelajari, menghidupi dan 
membagikan Firman Tuhan? 
Buku kecil di tangan Anda ini ditulis dengan tujuan untuk menjawab 
pertanyaan di atas. Buku ini bertujuan membantu para sekjen, staf, dan 
pemimpin siswa-mahasiswa untuk mempertimbangkan kembali dan 
memperkuat Scripture Engagement dalam kelompok-kelompok lokal  
siswa-mahasiswa maupun di lingkup kegerakan nasional.
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Mengembangkan Visi yang Jelas 
bagi Scripture Engagement
Panduan Pengembangan
Bagian ini difokuskan pada enam 
aspek inti dalam interaksi kita dengan 
Firman Tuhan. Mempertimbangkan 
keenam aspek ini serta peran 
pentingnya, akan membantu kita 
menjadi proaktif dalam memperkuat 
Scripture Engagement.

Kedua bagian ini dapat digunakan secara terpisah satu sama lain.

Merenungkan Dampak dari 
Scripture Engagement bagi kita
Sarana Perenungan 
Bagian ini mengundang kita untuk 
berdiam dan merenung. Bagian ini 
juga memuat beberapa pertanyaan 
yang dirancang untuk membangkitan 
percakapan yang menginspirasi dan 
memperkaya kita. Tujuannya adalah 
untuk merayakan dan memperbarui 
dampak Firman Tuhan bagi kita.

BAGIAN 1 BAGIAN 221BAGIAN 11BAGIAN 1

Ketika Anda berada dalam kelompok yang membahas salah satu dari bagian ini, 
pastikan bahwa Anda menyediakan waktu untuk berinteraksi secara langsung 
dengan Firman Tuhan. Beberapa bagian Alkitab ini dapat digunakan untuk 
mengawalinya: Kejadian 1:1 – 2:4; Ulangan 6; Nehemia 8; Mazmur 119 : 33-40; 
Markus 4:1-34; Lukas 24 : 13-35; Yohanes 1; 2 Timotius 3 : 10-4:8.

Komitmen yang dalam terhadap Firman Tuhan selalu menjadi pusat dari 
pelayanan IFES. Dasar doktrinal IFES menyetujui tentang Inspirasi Ilahi 
dan keseluruhan Alkitab yang dapat dipercaya, sebagaimana diberikan pada 
awalnya, serta otoritas tertingginya dalam seluruh masalah iman dan perilaku. 
Satu karakteristik yang membedakan kegerakan-kegerakan kami adalah siswa-
mahasiswa yang berkumpul bersama untuk membaca Alkitab. 

The Living Stones Vision 2020 memperkenalkan istilah Scripture Engagement 
kepada IFES, menyoroti fakta bahwa kita diundang untuk melakukan 
pendekatan terhadap Alkitab dalam konteks relasi yang memengaruhi 
keseluruhan hidup kita. Scripture Engagement pada dasarnya adalah sebuah 
interaksi dengan Tuhan yang Hidup melalui Firman-Nya yang tertulis. Firman-
Nya membawa kita ke dalam hadirat-Nya, mengundang kita untuk mengenal 
dan memercayai Yesus, menerima anugerah-Nya, menikmati persekutuan 
dengan-Nya, dan memperdalam komitmen kita kepada-Nya.

Kita perlu memiliki waktu dan tempat khusus untuk berinteraksi dengan 
Firman Tuhan; namun, Scripture Engagement lebih dari sekadar mempelajari 
Alkitab. Scripture Engagement melibatkan proses mendengar dan meresponi 
Allah; sehingga bukan menjadi sekadar aktivitas melainkan sebuah gaya hidup. 
Firman Tuhan membentuk kita menjadi murid-murid Kristus.

Maka, keterlibatan dengan Firman Tuhan mencakup mencintai, mempelajari, 
menghidupi, dan membagikan Firman Tuhan.

Scripture Engagement 
dalam IFES
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Scripture Engagement sangatlah penting dalam membawa siswa-mahasiswa 
kepada Kristus; dan ini adalah inti dari visi kami. Hanya Alkitab sajalah yang 
menunjukan jalan kepada Yesus dan anugerah keselamatan-Nya. Roh Kudus 
menggunakan Firman Tuhan untuk membentuk kita menjadi komunitas murid 
Kristus. Melaluinya kita bertumbuh dalam kasih akan Allah dan sesama, kita 
belajar melihat diri kita dan dunia ini secara berbeda, kita dipanggil meletakan 
seluruh hidup kita di bawah Ketuhanan Kristus. Sebagaimana Firman Tuhan 
memampukan kita untuk melihat dunia ini seperti cara Allah melihatnya, 
Firman Tuhan juga menantang kita mewujudkan kebenaran dan pengharapan-
Nya terhadap konteks dan masyarakat kita.

Scripture Engagement bukanlah tujuan dari pelayanan kami, namun amat 
sangat penting untuk mencapai visi kami secara keseluruhan. Bersama dengan 
komunitas dan doa, Scripture Engagement menjadi satu dari tiga komitmen 
utama The Living Stones Vision, yang perannya adalah ‘untuk mengelilingi dan 
mendukung setiap aspek kehidupan IFES’.

Kami percaya pada Allah yang bersabda. 
Saat Firman-Nya menarik kita kepada Yesus dan mengubah hidup kita, kita 
menjadi batu hidup yang dibangun sebagai sebuah komunitas, yang akan 
memberkati banyak orang.

Sabine Kalthoff/Jerman 
Annette Arulrajah/Malaysia 
Emmanuel Ahlijah/Ghana 
Lindsay Olesberg/Amerika 
Ricardo Borges/Brazil

Untuk lebih lengkapnya mengenai The Living Stones Vision, 
silahkan kunjungi www.ifesworld.org/livingstones

Visi IFES adalah melihat  
siswa-mahasiswa dibangun 
menjadi komunitas murid, 
diubahkan oleh injil dan 
berdampak di sekolah,  
kampus, gereja, dan  
masyarakat bagi kemuliaan 
Kristus.
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YANG JELAS 

MENGEMBANGKAN 

ENGAGEMENT

BAGI SCRIPTURE 

VISI
Panduan  

Pengembangan

Sangat penting untuk memiliki visi yang jelas akan 

Scripture Engagement jika kita ingin memperkuat posisi 

Firman Tuhan dalam gerakan siswa-mahasiswa kita. Kami 

bertujuan mengajarkan siswa-mahasiswa bagaimana 

mempelajari Alkitab sekaligus memperdalam kasih 

mereka akan Firman Tuhan. Kami mengupayakan untuk 

mendorong mereka membaca Alkitab dan membantu 

mereka menanggapinya dalam cara hidup mereka.
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Sewaktu Anda mempertimbangkan pentingnya keenam aspek inti ini, 
renungkanlah bagaimana Anda dapat memperkuat mereka baik dalam 
pelayanan siswa-mahasiswa maupun dalam cara hidup Anda. Untuk setiap 
aspeknya, panduan ini memberi contoh aktivitas yang dapat membantu Anda 
melangkah maju. Anda perlu mempertimbangkan konteks Anda sendiri 
saat Anda bekerja dengan bahan ini. Ini akan memengaruhi cara Anda 
menanggapi tema-tema tertentu, dan bisa berarti Anda akan menambahkan 
aspek Scripture Engagement lainnya ke dalam daftar ini.

Panduan ini dapat digunakan dalam berbagai cara 
berbeda:

>   Untuk merenungkan enam aspek inti dari Scripture Engagement (sendiri 
atau bersama-sama): mengapa setiap aspek ini penting?

>   Untuk merenungkan pelayanan kita secara menyeluruh: Peran apa yang 
dimiliki enam aspek inti ini dalam kehidupan siswa-mahasiswa dan dalam 
kegerakan pelayanan kita? Bagaimana kita menangani aspek-aspek ini?

>   Untuk mengembangkan strategi: Bagaimana kita mengembangkan aspek-
aspek inti dari Scripture Engagement tersebut dalam kelompok-kelompok 
siswa-mahasiswa atau kegerakan pelayanan kita kedepannya?

>   Untuk menyusun materi pertemuan siswa, kamp dan acara pelatihan: 
Sejauh mana program-program kita mencakup dan memperkuat enam 
aspek ini?

Bahan ini dirancang untuk 
menolong memperluas dan 
memperdalam pemahaman 
kita secara utuh akan Scripture 
Engagement.

Bahan ini difokuskan pada enam 
aspek inti:

>  Memperdalam keyakinan kita akan natur dan tujuan Alkitab

>   Menumbuhkan sikap mencintai, sabar mendengarkan,  
dan menaati Firman Tuhan

>  Memberikan contoh gaya hidup Scripture Engagement

>  Memercayai dampak Firman Tuhan dalam penginjilan

>  Memelihara praktik-praktik yang baik dalam Scripture Engagement

>  Menghadapi tantangan dunia ini secara Alkitabiah
1110
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Memperdalam Keyakinan  
Kita akan Sifat dan Tujuan Alkitab

Apa sifat dan tujuan penting dari Alkitab? Jawaban kita atas 
pertanyaan ini menjadi dasar bagi interaksi kita dengan Firman 
Tuhan. Kita perlu memastikan bahwa keyakinan dasar kita tentang 
Firman Tuhan bukan sekadar pernyataan teologis yang abstrak 
melainkan sesuatu yang penuh dengan makna. Kami merindukan 
siswa-mahasiswa meyakini penuh Firman Tuhan, bersukacita dalam 
kabar baiknya, dan memercayai otoritas kuasanya dalam setiap situasi 
dan masalah yang mereka hadapi.

Inti pemahaman kita tentang Alkitab adalah keyakinan bahwa Firman 
Tuhan bukanlah buku tapi seorang pribadi. Tuhan menyatakan diri 
kepada kita bukan dengan berteriak dari surga tapi dengan datang 
kepada kita di dalam pribadi Yesus Kristus, dan Firman Tuhan 
menuntun kita kepada-Nya. Inilah alasan mengapa Alkitab sangat 
berharga. Kita tidak boleh mereduksi Alkitab menjadi sebuah objek 
studi — Alkitab lebih seperti sebuah ruangan yang kita masuki 
untuk bertemu dengan Yesus. Pertemuan inilah yang mengubah kita 
menjadi kekasih dan pengikut Yesus, yang mampu melayani Dia di 
dunia ini.

CONTOH KEGIATAN: SESI DALAM KELOMPOK

>  Tuliskan dalam kata-kata Anda sendiri beberapa keyakinan dasar 
Anda terhadap Alkitab. Ini bisa mencakup pernyataan-pernyataan 
tentang natur dan sifat Alkitab, keseluruhan isi dan tujuannya.

>  Bagikanlah pemikiran Anda kepada orang lain yang duduk di 
sebelah Anda.

>  Sebagai sebuah kelompok, bagikan dengan satu sama lain tentang 
keyakinan-keyakinan dasar Anda terhadap Alkitab. Sewaktu 
Anda membicarakan hal ini, Anda mungkin ingin membahas 
pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa artinya mengatakan bahwa 
Alkitab adalah Firman Tuhan? Mengapa itu disebut kabar baik? 
Apa yang kita maksud dengan ‘otoritas Firman Tuhan’? Di 

CATATAN: 
Anda mungkin tidak dapat segera menemukan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Carilah orang-orang dan 
sumber tertulis yang dapat membantu Anda bertumbuh dalam 
pemahaman Anda akan Firman Tuhan.
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SIKAP MENCINTAI,

MENDENGARKAN, 

FIRMAN TUHAN

MENUMBUHKAN 

DAN MENAATI 
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Menumbuhkan Sikap Mencintai, 
Rindu Mendengarkan, dan 
Menaati Firman Tuhan

Sikap kita terhadap Firman Tuhan sama pentingnya dengan metode 
pembelajaran yang kita gunakan — ini akan sangat berpengaruh terhadap 
cara kita memahami Firman Tuhan. Jika kita melihat Alkitab sebagai 
sebuah buku peraturan, kita terutama akan fokus mendengar tuntutan 
Tuhan saat membacanya. Jika kita berpikir bahwa kita sudah mengetahui 
teksnya, bahayanya adalah kita hanya akan mendengar gema dari 
pemikiran kita sendiri. Jika kita percaya bahwa tujuan dari Alkitab adalah 
untuk memecahkan masalah kita, kita mungkin hanya mendengar bagian 
yang berbiara tentang kebutuhan kita saat ini.

Allah mengundang kita untuk membangun cinta yang mendalam akan 
Firman-Nya sebagai jalan untuk bertemu dengan Yesus, Juruselamat, 
Kekasih dan Sahabat kita. Firman-Nya kepada kita selalu memberi 
kehidupan. Maka, sikap kita ketika datang kepada Alkitab adalah dengan 
sebuah kerinduan untuk mendengarkan sepenuhnya, mengharapkan 
Roh Kudus membantu kita memahami Firman Tuhan dengan cara 
baru yang akan mengenyangkan kita. Sewaktu kita mendengarkan, Dia 
memanggil kita untuk membuka hati dan hidup kita kepada Allah. Kita 
ingin menerima Firman Tuhan dengan sikap taat yang mutlak karena kita 
mengakui dan memercayai Yesus sebagai Tuhan kita.

CONTOH KEGIATAN: MENULISKAN MAZMUR

>  Baca Mazmur 19 dan renungkan sikap pemazmur terhadap 
Firman Tuhan.

>  Tuliskan Mazmur Anda sendiri yang mengekspresikan sikap Anda 
terhadap Alkitab — jujurlah akan pikiran dan perasaan Anda.
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MEMBERIKAN

gaya
hidup 
ENGAGEMENT

CONTOH 
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Memberikan contoh Gaya 
Hidup Scripture Engagement

Ada kebutuhan besar akan teladan yang baik dalam hal ini— 
orang-orang yang mendengarkan Firman Tuhan, jujur tentang 
perjuangan mereka, dan sangat berkomitmen untuk membiarkan 
Alkitab membentuk cara hidup mereka. Jika kita ingin memperkuat  
Scripture Engagement dalam kegerakan siswa-mahasiswa, maka  
hal yang terpenting adalah bagaimana kita sendiri hidup dengan 
Tuhan dan Firman-Nya. Jika kita bergairah tentang Firman Tuhan,  
ini akan terwujud dalam semua hal yang kita lakukan.

Kita dapat memberi contoh gaya hidup Scripture Engagement 
secara pribadi maupun bersama. Kami menyampaikan komitmen 
kami terhadap Firman Tuhan dengan memberikannya tempat 
sentral dalam semua pertemuan kami. Kami membantu orang lain 
menemukan kekayaan Firman Tuhan dengan mengundang mereka 
ke dalam pengalaman Scripture Engagement yang mendalam dan 
relevan. Ini termasuk mendorong kemauan untuk berpikir keras dan 
meresponinya dalam doa dan ketaatan.

CONTOH KEGIATAN: MENGINGAT TELADAN ANDA

>  Renungkanlah perjalanan hidup Anda: siapa yang menunjukkan 
kepada Anda apa artinya hidup bergaul dengan Firman Tuhan 
dan bergumul dengan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari?

>  Gambarkanlah orang-orang ini dan dampak mereka dalam  
hidup Anda

>  Buatlah catatan ucapan terima kasih kepada mereka

Ini dapat dilakukan sendiri atau dalam kelompok.

2322



DAMPAK  
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Memercayai Dampak Firman 
Tuhan dalam Penginjilan

Melalui Firman Tuhan, orang dapat mengenal dan belajar untuk 
memercayai Yesus Kristus, Firman Allah yang Hidup. Saat mereka 
bertemu langsung dengan Yesus di dalam Alkitab, pandangan mereka 
tentang iman Kristen mulai berubah ketika Allah menyinari terang-
Nya ke dalam kegelapan hati mereka dan mengulurkan undangan-Nya 
kepada keselamatan. Roh Kudus suka menggunakan Firman Tuhan 
untuk mengubah hati dan memperbarui pikiran, menciptakan iman. 
Dengan demikian, Alkitab sangatlah penting untuk penginjilan.

Kita dapat memercayai Alkitab untuk berbicara bagi dirinya sendiri. 
Kita dapat mengharapkan orang-orang yang tidak percaya untuk 
bertemu dengan Allah yang Hidup saat mereka mulai menyelidiki 
Alkitab. Namun, jika mereka ingin berelasi secara jujur dengan 
Firman-Nya, orang-orang yang tidak percaya ini memerlukan tempat 
yang aman agar mereka dapat secara terbuka mengajukan pertanyaan 
dan berbagi pendapat mereka. Maka, kasih mendorong kita untuk 
mencari cara kreatif membawa siswa-mahasiswa terhubung dengan 
Firman Tuhan.

CONTOH KEGIATAN: WAWANCARA

Wawancara tiga sampai lima siswa-mahasiswa non-Kristen tentang 
pengalaman mereka dengan Alkitab dan tanyakan kepada mereka:

>  Apakah Anda pernah berinteraksi dengan Alkitab? Jika iya, kapan 
dan di mana?

>  Apa kesan Anda terhadap Alkitab? Bagaimana Anda 
menggambarkannya kepada teman Anda?

>  Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai 
Alkitab dan apa yang tertera di dalamnya? Jika iya, mengapa? 
Jika tidak, mengapa?

Mendengar dan memahami apa yang dipikirkan siswa-mahasiswa 
di sekitar kita tentang Alkitab adalah langkah signifikan dalam 
menciptakan tempat yang aman bagi orang-orang yang tidak 
percaya untuk dapat terlibat dengan Firman Tuhan.
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Memelihara Praktik-Praktik 
yang Baik dalam Scripture 
Engagement

Bagaimana kita bisa terlibat dengan Firman Tuhan menggunakan 
hati dan pikiran kita? Tidaklah cukup hanya menjaga agar program-
program kita tetap berjalan—sebaliknya, kita perlu berusaha untuk 
berinteraksi dengan Alkitab sedemikian rupa sehingga kita masuk ke 
dalam hadirat Allah dan membiarkan Allah membentuk kehidupan kita. 
Kami ingin agar siswa-mahasiswa tumbuh dalam kemampuan mereka 
memberi makan diri sendiri dari Alkitab, untuk menafsirkan Firman 
Tuhan dengan setia dan untuk melihat relevansi Firman Tuhan dalam 
semua bidang kehidupan. Selanjutnya, siswa-mahasiswa yang telah 
belajar memimpin teman-teman Kristen dan non-Kristen mereka dalam 
pendalaman Alkitab yang efektif, akan menjadi orang-orang kuat dalam 
melakukan multiplikasi.

Untuk mengembangkan praktik yang baik, kita perlu memperlengkapi 
siswa-mahasiswa secara sengaja. Ini akan melibatkan keteladanan, 
pelatihan, pendampingan dan pemberian kesempatan belajar praktis. 
Ini tidak bisa dilakukan hanya melalui acara pelatihan—adalah sama 
perlunya untuk kita berinvestasi dengan sabar pada pribadi-pribadi yang 
kita perlengkapi, memberi teladan praktik yang baik dalam pendalaman 
Alkitab di kelompok kecil maupun dalam pengajaran alkitabiah kita.

CONTOH KEGIATAN: MENGIDENTIFIKASI APA YANG 
PERLU DIPERKUAT

>  Sebagai tim, entah itu pemimpin dari siswa-mahasiswa atau staf, 
buatlah daftar praktik yang baik dalam Scripture Engagement, 
yang menurut Anda penting bagi siswa-mahasiswa Kristen. 
Luangkan waktu untuk memilih dan mendefinisikan lima praktik 
utama yang Anda inginkan agar diikuti semua siswa-mahasiswa 
Kristen dalam hidupnya. Bagaimana praktik-praktik ini telah 
dipelihara sejauh ini? Apa yang bisa Anda lakukan untuk 
memperkuat mereka lebih jauh?

>  Apa saja praktik baik atau kemampuan yang dibutuhkan oleh para 
pemimpin siswa-mahasiswa maupun staf mengenai Scripture 
Engagement?
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Menghadapi Tantangan Dunia 
ini secara Alkitabiah

Karena Tuhan adalah Pencipta, Penebus dan Penguasa segalanya, maka 
Firman-Nya memenuhi semua bagian kehidupan. Kenyataan ini berpotensi 
untuk membawa harapan dan perubahan di mana-mana. Oleh karena 
itu, kami pun berusaha untuk mengembangkan pandangan alkitabiah 
mengenai kebutuhan dan masalah saat ini dalam konteks universitas 
dan masyarakat kita. Sewaktu kami mengikuti percakapan yang terjadi 
di sekitar kami, kami ingin menemukan cara untuk mengomunikasikan 
perspektif ini. Kita harus menghindari menawarkan jawaban yang dangkal 
dan sederhana untuk kebutuhan yang dalam dan kompleks. Maka dari itu, 
kita perlu memahami pentingnya masalah  yang ada dan mengembangkan 
sebuah pendekatan yang didasarkan pada keseluruhan Firman Tuhan, 
bukannya pada teks-teks yang terisolasi.

Sewaktu kita mulai menyelidiki Alkitab, dengan segera kita menemukan 
bahwa Firman Tuhan dan tujuannya lebih besar daripada agenda 
kita. Alkitab mungkin akan mengubah pertanyaan yang kita ajukan, 
mengangkat isu baru yang lebih penting atau memberi jawaban yang tidak 
kita duga. Saat kita menjumpai Firman Tuhan dengan pertanyaan yang 
spesifik, kita tidak hanya menginginkan jawaban; kita ingin memahami 
apa yang ada dalam hati dan pikiran Allah bagi dunia kita.

CONTOH KEGIATAN: MENDENGAR DAN 
MENANGGAPI PERTANYAAN

>  Lakukan survei di sekolah atau kampus. Tanyakan kepada siswa-
mahasiswa pertanyaan apa yang ingin mereka ajukan kepada 
Tuhan.

>  Renungkan dua atau tiga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dengan lebih mendalam dan mulailah memikirkannya dalam 
terang Firman Tuhan.

>  Adakanlah sebuah acara yang membahas beberapa pertanyaan 
yang paling sering diajukan. Siapakah yang bisa membantu Anda 
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik?

Sejumlah kegerakan pelayanan mahasiswa telah merasakan dampak 
positif dari kegiatan semacam ini.
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RINGKASAN

Yang telah kita pelajari sejauh  
ini tentang Mengembangkan  

Visi yang Jelas bagi  
Scripture Engagement...

Renungkanlah secara pribadi 
atau dalam kelompok:
Setelah membaca Panduan Pengembangan, wawasan apa yang 
paling menarik bagi Anda?

Manakah dari enam aspek inti berikut yang paling penting untuk 
kelompok atau kegerakan Anda saat ini? Mengapa?

>  Memperdalam keyakinan kita akan sifat dan tujuan Alkitab

>  Menumbuhkan sikap mencintai, rindu mendengarkan, dan 
menaati Firman Tuhan

>  Memberi contoh gaya hidup Scripture Engagement

>  Memercayai dampak Firman Tuhan dalam penginjilan

>  Memelihara praktik-praktik yang baik dalam Scripture 
Engagement

>  Menghadapi tantangan dunia ini secara Alkitabiah

Lakukanlah brainstorming mengenai cara-cara memperkuat 
kelompok atau kegerakan Anda pada dua aspek dari keenam 
aspek ini. Dengan sungguh-sungguh berdoa, putuskan satu atau 
dua langkah nyata (dan realistis) yang harus diambil untuk 
mencapai hal ini.
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Dalam menggunakan bahan ini, Anda mungkin merasa terbantu dengan 
membaca dahulu Panduan Pengembangan di bagian pertama buku kecil ini. 
Sewaktu Anda memikirkan dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut, 
Anda mungkin mendapati bahwa mereka membawa Anda ke dalam doa atau 
Firman Tuhan. Marilah kita memercayai karya Roh Kudus di antara kita untuk 
membawa perubahan dan pembaruan!

Sarana ini dapat digunakan dalam berbagai cara berbeda:

>    Untuk memulai percakapan dalam kelompok siswa-mahasiswa, dalam rapat 
staf, atau dalam pertemuan empat mata antara staf dengan siswa/mahasiswa;

>   Untuk merenungkan secara pribadi kedudukan Firman Allah dalam 
kehidupan kita dan pelayanan siswa-mahasiswa;

>   Untuk menilai kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan siswa-mahasiswa 
kita. Setelah itu Anda dapat mengembangkan strategi bagi Scripture 
Engagement (misalnya, pada pertemuan para pemimpin siswa-mahasiswa 
atau pertemuan staf);

>   Untuk mengevaluasi dan merayakan Scripture Engagement setelah 
mengadakan sebuah acara besar atau pada akhir tahun akademik;

>   Untuk fokus bekerja dengan satu topik perenungan saja atau dengan 
keseluruhan sarana ini (dua sampai tiga jam dalam satu sesi atau selama 
periode waktu tertentu). Setiap topik untuk perenungan dapat dipakai secara 
terpisah dari yang lainnya.

Catatan: Bergantung pada konteks penggunaan sarana ini, pertanyaan-
pertanyaan yang ada dapat ditujukan pada Anda secara pribadi atau kepada 
kelompok siswa-mahasiswa, tim staf, maupun keseluruhan kegerakan siswa-
mahasiswa.

Merenungkan Dampak dari 
Scripture Engagement  
di antara Kita.
Sarana Perenungan

Mencintai, mempelajari, menghidupi dan membagikan Firman Tuhan tidak 
akan terjadi secara otomatis. Sumber daya ini dirancang untuk membantu 
Anda berdiam dan merenung. Kita perlu melihat secara saksama dampak 
Firman Tuhan dalam kegerakan siswa-mahasiswa kita sehingga dapat 
menemukan bagian-bagian mana yang membutuhkan pembaruan. Bukan 
saja kita perlu meninjau kembali program-program kita, tapi juga melihat 
pada kehidupan siswa-mahasiswa dan interaksinya dengan Firman Tuhan.

Tujuan sarana ini bukan sebatas melakukan perenungan, tapi untuk 
menghadirkan perubahan dan pembaruan. Sewaktu Anda menyadari 
tantangan-tantangan dan kelemahan-kelemahan yang ada, diskusikanlah itu 
bersama dan berdoalah tentang bagaimana Anda bisa memperkuat bidang 
Scripture Engagement ini—putuskan langkah berikutnya yang akan Anda 
ambil.

Pastikan bahwa Anda juga mengidentifikasi apa yang telah dilewati 
dengan baik dan rayakanlah itu. Alat ini juga merupakan undangan untuk 
bersukacita atas apa yang Allah lakukan melalui Firman-Nya di antara 
kita. Sarana ini tidak komprehensif. Ini hanyalah salah satu cara untuk 
merenungkan Scripture Engagement dalam kelompok dan kegerakan  
siswa-mahasiswa kita.
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>   Bagikan beberapa kisah tentang bagaimana bagian-bagian Alkitab 
tertentu telah membawa seseorang pada perjumpaan dengan Yesus 
yang mengubahkan.

>   Renungkan cara kita menjumpai Firman Tuhan dalam kehidupan 
kita sendiri dan dalam kelompok atau kegerakan siswa-mahasiswa. 
Sampai sejauh mana interaksi kita dengan Firman Tuhan dibentuk 
oleh kesadaran akan kehadiran-Nya? Kapan kita berada dalam bahaya 
memperlakukan Alkitab hanya sekadar sebuah objek studi?

>   Apa yang membantu siswa-mahasiswa berjumpa dengan Allah melalui 
Firman-Nya? Apa yang menghalangi mereka?

>   Perubahan apa dalam metode dan praktik kita yang dapat membantu 
memperkuat aspek relasional dari Scripture Engagement?

“DAN KITA SEMUA MENCERMINKAN  KEMULIAAN TUHAN 
DENGAN MUKA YANG TIDAK BERSELUBUNG. DAN KARENA 
KEMULIAAN ITU DATANGNYA DARI TUHAN YANG ADALAH 
ROH, MAKA KITA DIUBAH MENJADI SERUPA DENGAN 
GAMBAR-NYA, DALAM KEMULIAAN YANG SEMAKIN BESAR.”
2 KORINTUS 3 : 18

Inti Masalah: Perjumpaan yang 
Mengubahkan Kita 
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>   Gambarkan perasaan dan sikap yang ditunjukkan siswa-mahasiswa 
Kristen ketika berjumpa dengan Firman Tuhan. Apa keyakinan tentang 
Allah dan Firman-Nya yang melatarbelakanginya?

>   Apa yang memotivasi kita untuk datang kepada Firman Tuhan? Apa 
yang membuat kita menjauh darinya (misalnya, keraguan, harapan yang 
rendah, pandangan yang keliru terhadap Alkitab)?

>   Gambaran atau metafora seperti apa mengenai Scripture Engagement 
yang ingin kita berikan kepada generasi siswa-mahasiswa saat ini 
(misalnya, makanan lezat yang memuaskan rasa lapar kita)?

>   Apa yang dapat kita lakukan secara berbeda untuk membantu 
menumbuhkan sikap positif akan cinta dan sukacita sehubungan 
dengan Alkitab?

“APABILA AKU BERTEMU DENGAN PERKATAAN-PERKATAAN-
MU, MAKA AKU MENIKMATINYA; FIRMAN-MU ITU MENJADI 
KEGIRANGAN BAGIKU, DAN MENJADI KESUKAAN HATIKU, 
SEBAB NAMA-MU TELAH DISERUKAN ATASKU, YA TUHAN, 
ALLAH SEMESTA ALAM.”
YEREMIA 15:16

Yang Tidak Kelihatan: 
Menggugah Selera Makan
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>   Di mana posisi Firman Tuhan dalam kehidupan kita dan kehidupan 
komunitas kita? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk berinteraksi 
dengan Firman Tuhan, dan bagaimana kita membiarkannya membentuk 
keyakinan dan komitmen kita?

>   Perjumpaan dengan Yesus dalam Alkitab mengajak kita untuk menanggapi 
Dia dengan cara yang mengubahkan hidup kita. Bagaimana kita 
memastikan bahwa kita tidak hanya mendengarkan Firman Tuhan, tapi 
juga menanggapinya (misalnya dalam penyembahan, doa, ketaatan dll)?

>   Dengan cara-cara seperti apa kita dipanggil untuk menentang budaya 
dalam konteks kita? Bagaimana gaya hidup kita mengungkapkan bahwa 
kita adalah orang-orang yang hidup dengan Firman Tuhan?

>   Apa yang menyemangati kita ketika kita merasa sulit untuk menerima 
Firman Tuhan?

“SELIDIKILAH AKU, YA ALLAH, DAN KENALLAH HATIKU, 
UJILAH AKU DAN KENALLAH PIKIRAN-PIKIRANKU; 
LIHATLAH, APAKAH JALANKU SERONG, DAN TUNTUNLAH 
AKU DI JALAN YANG KEKAL!” 
MAZMUR 139 : 23-24

Kenyataan Sehari-hari: 
Merangkul Firman Tuhan
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>   Bagaimana Roh Kudus menggunakan Firman Tuhan untuk membawa siswa-
mahasiswa yang kita kenal kepada Yesus Kristus? Apa yang menarik mereka 
kepada Yesus?

>   Apa yang menghambat orang-orang non-Kristen dan orang-orang Kristen 
nominal di sekolah, universitas atau perguruan tinggi kita untuk membaca 
Alkitab? Apa yang mungkin menarik perhatian mereka untuk membacanya?

>   Apa saja cara-cara baik yang telah kita temukan untuk menghadirkan 
rasa aman bagi teman-teman yang belum percaya, sehingga mereka dapat 
menyelidiki Firman Tuhan secara jujur?

>   Apa saja yang perlu diubah dalam kehidupan siswa-mahasiswa Kristen 
terkait keyakinan atau sikap dan perilaku mereka, sehingga teman-teman 
mereka yang lain dapat dibawa lebih dekat kepada Yesus dan Firman-Nya?

“MEMANG MASIH BANYAK TANDA LAIN YANG DIBUAT YESUS 
DI DEPAN MATA MURID-MURID-NYA, YANG TIDAK TERCATAT 
DALAM KITAB INI, TETAPI SEMUA YANG TERCANTUM DI SINI 
TELAH DICATAT, SUPAYA KAMU PERCAYA, BAHWA YESUSLAH 
MESIAS, ANAK ALLAH, DAN SUPAYA KAMU OLEH IMANMU 
MEMPEROLEH HIDUP DALAM NAMA-NYA.”
YOHANES 20 : 30-31

Firman yang Berkuasa: 
Membuka Pintu-pintu bagi Yesus
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>   Apa saja pengalaman kita dalam waktu-waktu pribadi membaca Alkitab? 
Seberapa banyak kita tahu tentang pengalaman masing-masing? 
Bagaimana kita mendorong dan melatih orang lain untuk menghabiskan 
waktu yang penuh arti, sendirian bersama Firman Tuhan?

>   Pendekatan dan metode mana yang paling umum dilakukan dalam 
pendalaman Alkitab kelompok kecil kita? Luangkan waktu untuk 
mengidentifi kasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan 
dan metode tersebut.

>   Bagaimana pembacaan Alkitab secara pribadi, pendalaman Alkitab 
dalam kelompok kecil dan pengajaran Alkitab saling melengkapi satu 
sama lain? Di area mana kelompok atau kegerakan kita terasa paling 
lemah? Langkah apa yang bisa kita ambil untuk bertumbuh di area ini?

>   Terkadang kita begitu dekat untuk menerima Firman, namun terlalu 
sibuk atau terganggu dengan hal-hal lain. Kapan kita mengalami ini? 
Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mendengar Firman Tuhan 
dengan baik secara pribadi maupun dalam kelompok?

“DOMBA-DOMBA-KU MENDENGARKAN SUARA-KU DAN 
AKU MENGENAL MEREKA DAN MEREKA MENGIKUT AKU.”
YOHANES 10:27

Pola Hidup: Menciptakan 
Ruang bagi Firman Tuhan
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>   Isu dan masalah apa yang menyita perhatian siswa-mahasiswa dalam 
kehidupan sekolah, universitas atau perguruan tinggi? Bagaimana kita 
bercakap-cakap mengenai isu-isu tersebut dalam terang Firman Tuhan?

>   Tren apa saja yang kita amati pada generasi siswa-mahasiswa saat ini, 
baik yang membuka peluang maupun yang membawa tantangan untuk 
menghadirkan Scripture Engagement?

>   Apa yang perlu diubah dalam cara kita membantu siswa-mahasiswa 
terhubung dengan Firman Tuhan? Bagaimana kita memastikan bahwa 
pesan Alkitab tetap menjadi sentral di tengah perubahan-perubahan ini?

>   Kerinduan kita adalah melihat setiap generasi siswa-mahasiswa tinggal 
di dalam Firman Tuhan. Seperti apa hal ini terlihat? Jangan ragu untuk 
bermimpi! Peran apa yang bisa Anda mainkan dalam mengubah mimpi 
itu menjadi kenyataan?

“TETAPI KAMULAH BANGSA YANG TERPILIH,  IMAMAT YANG 
RAJANI, BANGSA  YANG KUDUS, UMAT KEPUNYAAN ALLAH 
SENDIRI, SUPAYA KAMU MEMBERITAKAN PERBUATAN-PERBUATAN 
YANG BESAR DARI DIA, YANG TELAH MEMANGGIL KAMU KELUAR 
DARI KEGELAPAN KEPADA TERANG-NYA YANG AJAIB.” 
1 PETRUS 2 : 9

Di Tengah Perubahan: 
Firman untuk Masa Kini
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Yang telah kita pelajari 
sejauh ini
Sekarang Anda telah meluangkan waktu untuk berdiam dan me-
renungkan dampak Scripture Engagement dalam kelompok atau 
kegerakan siswa-mahasiswa Anda. Wawasan apa yang paling 
menonjol bagi Anda?

Daftarkanlah  beberapa pengalaman Anda ketika melihat melihat 
pekerjaan Tuhan dan rayakanlah itu.

Identifi kasi satu atau dua tantangan atau kelemahan sebagai 
prioritas yang harus diatasi.

Lakukan Brainstorming mengenai cara-cara untuk bergerak 
maju di area ini. Dengan sungguh-sungguh berdoa, tentukan satu 
atau dua langkah nyata (dan realistis) yang harus diambil.

RINGKASAN
MERENUNGKAN 

DAMPAK DARI 

SCRIPTURE 

ENGAGEMENT 

DI ANTARA 

KITA...
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INI ADALAH BEBERAPA TITIK AWAL UNTUK 
MEMULAINYA:
>   Jadilah murid dari Firman Tuhan dan biarkanlah Yesus dan  

Firman-Nya membentuk hidup Anda;

> Carilah peluang-peluang untuk menghadirkan Firman Tuhan;

>  Kenalilah hal-hal yang membawa kegembiraan dan cinta dalam 
Scripture Engagement;

> Ceritakanlah tentang perjuangan Anda dalam membaca Alkitab;

>  Carilah jalan untuk mengundang orang lain mengalami Firman 
Tuhan dengan cara yang dalam dan relevan;

>  Piculah perenungan bersama tentang bagaimana kita berinteraksi 
dengan Firman Tuhan;

>  Ajaklah orang lain untuk memberi ruang bagi Firman Tuhan dan 
untuk menaati Yesus sebagai Tuhan;

>  Berdoalah untuk adanya pembaruan rasa lapar akan Firman Tuhan  
di kalangan siswa-mahasiswa.

>   …

>   …

Menjadi 
Katalis bagi 
Scripture 
Engagement

Memperkuat Scripture Engagement dalam kegerakan siswa-mahasiswa kita 
terutama akan terjadi bukan melalui program namun melalui orang-orang 
—yaitu mereka yang sangat menyukai Firman Tuhan dan bersedia untuk 
berinvestasi dalam kehidupan siswa-mahasiswa. Temukanlah cara-cara agar 
Anda dapat menjadi katalisator bagi Scripture Engagement.
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Perenungan-perenungan dan 

materi-materi dari beragam tema 

buku kecil ini dapat ditemukan di:

Versi digital buku kecil ini dapat Anda download dan gunakan  
dalam pelayanan kegerakan siswa-mahasiswa Anda di  www.scriptureengagement.ifesworld.org/the-word-among-us.

www.scriptureengagement .ifesworld.org
Mari Memulai 3

Bagian I 
Mengembangkan Visi yang Jelas bagi Scripture Engagement 8

Bagian II 
Merenungkan Dampak dari Scripture Engagement  
di antara kita 38

Menjadi Katalis bagi Scripture Engagement 56
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