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TINJAUAN MENOLONG KITA untuk MENGINGAT
Jika kita telah mempraktikkan pelajaran
yang terdapat dalam Buletin KP
Langham Edisi Juli, September,
November 2014 dan Januari 2015 dalam
kegiatan mengajar, berkhotbah, dan
dalam keluarga kita, mungkin kita
mengingat setiap pelajaran tersebut.
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Kita mempelajari bahwa metode
u
mengulang mencakup tindakan: mendengar
l
atau melihat kembali bagian-bagian utama dari
e
pelajaran (seperti gambar yang digunakan),
t
memikirkan dengan cermat, dan
Buletin
i
mempraktikkannya.
Buletin
November2014 n
Praktik yang terbaik adalah apabila kita
Januari 2015
sesegera mungkin menggunakan pemahaman
S
dan ketrampilan yang baru itu dalam khotbah,
e
pengajaran dan kehidupan sehari-hari. Jika
p
kita menunda, maka kita cenderung tidak akan
t
pernah menggunakan pelajaran tersebut!
e
Mari kita tinjau!
m
Buletin KPJuli 2014. Ketika kita
b akan mendengar dan
mengulang kata-kata dan ide-ide dalam khotbah dan pelajaran, pendengar kita
e praktikkan.
melihat bagian yang paling penting bagi mereka untuk mereka pelajari, ingat, dan
r berinteraksi dan
Buletin KP September 2014. Pertanyaan terbuka mengundang orang untuk
memperoleh pemahaman yang lengkap.
2
Buletin KP November 2014. Musik dan irama meningkatkan daya ingat, memberi
sukacita dan energi,
0
dan mewujudkan kesatuan di tempat belajar dan di dalam gereja kita.
1
Buletin KP Januari 2015. Pratikkan keramahtamahan dengan berusaha mengenal
orang yang bersama
4
dengan kita di dalam ruang belajar. Maka pengajaran kita akan menjadi lebih relevan
dan tepat.
Ada baiknya kita meninjau juga kegiatan-kegiatan
Keluaran 20:8 berbunyi, ‘Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.’
Juli 2014
praktik yang ada dalam setiap kotak ini. Setiap bulanBuletin
Dalam hukum
ini kita melihat bahwa mempraktikkan (menjaga
saya memberikan cara-cara untuk memikirkan atau tetap kudus) merupakan hal yang Allah harapkan dari umat-Nya
mempraktikkan pelajaran yang diberikan. Ketika kita agar mengingat apa yang Allah katakan kepada mereka.
mempraktikkan, kia mengingatnya!
Jennifer Cuthbertson, Koordinator Pengembangan Pelatih
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Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan
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dan sukacita dalam melayani Tuhan.
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