Se kila s t e nt a ng Klub Ba c a
Buku SABDA (KBBS)

Klub Baca Buku SABDA
Klub Baca Buku SABDA adalah komunitas pecinta buku
yang rindu saling berelasi, berdiskusi, bersekutu dan
bertumbuh dewasa dalam Kristus.

Visi
"Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan
dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah
teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur."
(Kolose 2:7)

Misi
1. Menjadi tempat bagi anggota untuk BERTUMBUH dalam
Kristus melalui buku-buku bermutu yang dibaca.
2. Menyediakan program/kegiatan yang dapat menumbuhkan
dan menularkan KETRAMPILAN LITERASI kepada generasi
muda.
3. Membuka sarana bagi anggota untuk berelasi, berdiskusi
dan berbagi berkat dengan jemaat/gereja/komunitas lain.

Tujuan
Menjadi wadah bagi para anggota untuk secara
rutin bertemu dan membangun komunitas pecinta
buku yang sehat.

ANGGOTA KBBS

Anggota KBBS
1. Saat ini beranggotakan peserta yang telah ikut
GBBS: “LIT! Panduan Membaca bagi Orang
Kristen”
2. Diharapkan aktif dalam setiap kegiatan atau
program KBBS.
3. Memelihara persekutuan dan persaudaraan
dalam kasih Kristus.
4. Informasi lebih lengkap: 0821-3313-3315

Anggota KBBS
5. Menambah relasi dengan sesama pecinta buku Kristen.
6. Memperdalam pemahaman seputar buk/bacaan Kristen,
mengasah keterampilan mengemukakan, dan memperluas
persepektif berpikir (kognitif)
7. Komunitas untuk mengembangkan diri dengan berbagai
kegiatan/aktivitas bidang literasi.
8. Mengalami pertumbuhan rohani dalam persekutuan dengan
sesama anggota dalam doa dan sharing pergumulan.
9. Diharapkan “fun” bersama sebagai saudara seiman!

Se kila s t e nt a ng Buku
“J a nji: Ma kna Na t a l ya ng
Se ja t i”

Resensi Buku Janji
Judul buku: Janji: Makna Natal yang Sejati
Judul asli: Promise: The True Meaning of

Christmas
Penulis: Micha e l Ros s -Wa ts on
Penerjemah: -Penerbit: KJ P ublis hing
Ukuran buku: 23 x 15 cm
Tebal: 63 ha la ma n

Isi
Buku renungan berisi peristiwa-pe ris tiwa a lkita bia h s e puta r ja nji
Ye s us da ta ng ke bumi da n ke la hira n-Nya .

Manfaat
-

S a ra na lite ra s i untuk me miliki ca ra /ke gia ta n ya ng be rma kna
da la m me ngis i ma s a Adve n da n Na ta l.
S a ra na untuk me liha t le bih ja uh ke da la m kis a h ke la hira n Kris tus
ya ng kita ra ya ka n s e tia p ta hun.
Ba ha n re fle ks i guna me ma ha mi ma ks ud da n re nca na Alla h
da la m pe ris tiwa s e puta r ke la hira n Kris tus ya ng re le va n de nga n
ke hidupa n kita .

Cara Efektif Menggunakan
Bahan Renungan Janji
-

Sediakan waktu khusus untuk menggali dan melakukan refleksi
setiap hari.
Lakukan kegiatan Penggalian dan Refleksi Natal dari renungan Janji
s e ca ra priba di ma upun da la m ke lompok.
S e la in me mba ca , pe ngga lia n da n re fle ks i da pa t juga dila kuka n
de nga n ca ra me nde nga rka n a udio.
Me mbua t jurna l da ri pe ngga lia n da n re fle ks i re nunga n Janji.
Me mba gika n be rka t ya ng dipe role h da ri pe ngga lia n da n re fle ks i
re nunga n Janji ke pa da ora ng la in.

Penggalian dan Refleksi
Nat al dengan Buku
"Janji"

Mengapa KBBS me la kuka n ke gia t a n
"Pe ngga lia n da n Re fle ks i" ini?
1. Memulai satu tradisi yang baik untuk menolong orang-orang percaya,

mengapresiasi buku yang dapat meningkatkan literasi.
2. Penggalian dan Refleksi Natal ini memberi semangat untuk
menyambut Natal dengan saling berelasi, berdiskusi, dan berbagi
berkat dari hasil membaca dan refleksi buku "Janji".
3. Mendorong, menumbuhkan semangat, dan menularkan kemampuan
literasi kepada orang lain melalui proses belajar bersama.
4. Memberi sarana untuk bertumbuh dalam Kristus melalui kegiatan
membaca dan mendiskusikan buku.

Pelaksanaan:
1. Kegiatan dilakukan Senin - Jumat, dengan waktu resmi interaksi pkl.
08.00 - 20.00 WIB.
2. Setiap peserta bisa memilih waktu aktif sesuai dengan kebisaannya.
3. Platform yang akan digunakan: Telegram dan Grup Facebook Alkitab
Setiap Hari (WWG).
• Bagi Anda yang sudah menjadi anggota KBBS, silakan mengikuti
kegiatan ini di Grup Telegram KBBS.
• Bagi Anda yang bukan anggota KBBS, silakan mengikuti kegiatan
ini di Grup Facebook Alkitab Setiap Hari
(ht t ps:/ / f acebook.com/ groups/ alkit ab.set iap.hari).

Panduan Penggalian dan Refleksi
Aktivitas pribadi:
1. Bacalah bacaan Alkitab dan
bacalah/ dengarkan renungan
hari itu dengan saksama.
2. Jawablah pertanyaan refleksi
yang disediakan oleh penulis
dalam setiap renungan.
3. Tulislah setiap jawaban di
buku/ jurnal harian Anda.

Aktivitas dalam grup:
1. Sharingkan pelajaran penting yang Anda
dapat dari renungan hari ini! (Pilihlah satu
dari beberapa pertanyaan tersebut dan
sharingkan respons Anda).
2. Bagikan aplikasi yang akan Anda lakukan
sehubungan dengan pelajaran yang
sudah didapat!
3. Setiap peserta terlibat aktif dalam
merespons/ menimpali sharing dari
peserta lain untuk bisa saling belajar,
menajamkan, dan memberkati.

