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Mari Kita Bercakap-cakap
Sepatah Kata Dari Pembimbing Saudara

Pernahkah saudara bertanya-tanya apakah rencana Allah
bagi hidup saudara? Mungkin saudara baru menjadi orang
Kristen. Mungkin juga saudara sudah menjadi Kristen bebe-
rapa tahun. Akan tetapi sementara saudara mengikut Tu-
han, mungkin pertanyaan-pertanyaan berikut ini telah mun-
cul dalam pikiran saudara:

Sekarang, setelah saya menjadi Kristen, apakah yang
dikehendaki Tuhan bagiku selanjutnya? Bagaimana Dia
menyatakan kehendak-Nya itu kepadaku? Jika saya
sudah mengetahui apa yang diinginkan-Nya dariku, bagai-
mana saya mulai melakukan? Apabila kesukaran dan
kesusahan menimpa, apakah ini berarti bahwa saya me-
nyimpang dari rencana-Nya? Bagaimana tentang masa
depan? Apakah Ia mau menunjukkan sesuatu mengenai-
nya? Bagaimana seharusnya tanggapan saya terhadap
apa yang diungkapkan-Nya?
Kursus ini direncanakan untuk menolong saudara mene-

mukan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan ini. Sementara
saudara mempelajari setiap pelajaran, saudara akan menge-
tahui lebih banyak lagi mengenai rencana Allah bagi hidup
saudara dan bagaimana saudara dapat memutuskan untuk
mengikutinya. Saudara akan menemukan bahwa saudara
sudah termasuk dalam rencana-Nya. Saudara akan menge-
tahui bahwa Dia ingin menunjukkan apa yang harus saudara
lakukan. Saudara dapat menerapkan kebenaran-kebenaran
yang saudara pelajari ini dalam kehidupan Kristen saudara.

Kursus ini mempergunakan metode mengajar yang muta-
khir, yang akan menolong saudara mempelajari prinsip-prin-
sip ini dengan mudah dan mempraktekkannya dengan segera.
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6 Rencana Allah bagi Saudara

Buku Pembimbing Saudara

Buku "Rencana Allah bagi Saudara" merupakan buku
kerja berukuran saku yang dapat saudara bawa dan pelajari
bilamana saudara mempunyai waktu luang. Setiap hari
berusahalah meluangkan waktu untuk mempelajarinya.

Pada permulaan tiap-tiap pelajaran saudara akan mene-
mukan tujuan-tujuan pelajaran. Kata tujuan dipakai dalam
buku ini untuk menolong saudara mengetahui apa yang
dapat diharapkan dari penelaahan saudara. Tujuan adalah
seperti sasaran atau maksud. Saudara akan belajar dengan
lebih baik, jika saudara selalu mengingat tujuan-tujuan ter-
sebut.

Jangan lupa untuk mempelajari dengan baik-baik kedua
halaman pertama dari setiap pelajaran. Ini akan menyiap-
kan pikiran saudara untuk pelajaran yang selanjutnya. Beri-
kutnya, pelajari tiap-tiap bagian pelajaran itu, satu per satu
dan ikutilah petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan. Jika tidak ada cukup tempat
untuk menuliskan jawaban saudara dalam buku ini, tuliskan-
lah dalam sebuah buku tulis, supaya saudara dapat memerik-
sanya kembali, ketika mengulangi pelajaran tersebut. Jika
kursus ini dipelajari secara berkelompok, ikutilah petunjuk
pemimpin kelompok saudara.

Bagaimana MenjawabPertanyaan Pelajaran

Ada berbagai macam pertanyaan pelajaran dalam buku
pembimbing ini. Berikut ini kami berikan contoh beberapa
macam pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya.
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Pertanyaan PILIHAN SERBA MACAM meminta saudara
memilih satu dari jawaban-jawaban yang sudah disediakan.
Contoh Pertanyaan Pilihan Serba Macam
1 Alkitab mempunyai sejumlah

a) 100 buku.
b)f)6 buku.
c) 27 buku.

Jawaban yang benar ialah b) 66 buku. Lingkarilah jawab-
an b) dalam buku pembimbing, seperti berikut ini:
1Alkitab mempunyai sejumlah

.!l100 buku.
@66buku.
c) 27 buku.

(Kadang-kadang bagi pertanyaan pilihan serba macam ini
ada lebih dari satu jawaban yang benar. Dalam hal seperti
itu, saudara harus melingkari huruf di depan tiap-tiap jawab-
an yang benar.)

Pertanyaan BENAR-SALAH meminta saudara memilih
pemyataan yang BENAR dari antara beberapa pemyataan.
Contoh Pertanyaan Benar-Salah

2 Yang manakah yang BENAR dari pemyataan-pernya-
taan di bawah ini?
a Alkitab mempunyai sejumlah 120 buku.®Alkitab adalah berita bagi orang-orang percaya seka-

rang ini.
c Semua penulis Alkitab menulis dalam bahasa Ibrani.

@Roh Kudus mengilhami penulis-penulis Alkitab.
Pemyataan b dan d benar. Saudara harus melingkari ke-

dua huruf itu untuk menunjukkan pilihan saudara, seperti
yang terlihat di atas.
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Pertanyaan MENCOCOKKAN meminta saudara menco-
cokkan hal-hal yang sesuai, misalnya nama dicocokkan de-
ngan uraiannya, atau kitab dengan penulisnya.

Contoh Pertanyaan Mencocokkan

3Tuliskan nomor nama pemimpin di depan tiap kalimat
yang menguraikan apa yang dilakukan oleh pemimpin
itu.

1.... a

.eI... b

Menerima Hukum Taurat di Gunung Sinai

Memimpin umat Israel menyeberangi Su-
ngai Yordan

Berbaris mengelilingi Yerikho

Diam di istana Firaun

l)Musa
2) Yosua

el.... c

.J.d

Anak kalimat a dan d berhubungan dengan Musa, sedang-
kan anak kalimat b dan c berhubungan dengan Yosua. Sau-
dara harus menuliskan 1 di depan a dan d, dan 2 di depan b
dan c, seperti yang terlihat di atas.

Catatan Siswa Saudara

Jika saudara belajar dengan tujuan memperoleh surat
tanda tamat, saudara akan menerima sebuah buku kecil
yang disebut Catatan Siswa: Rencana Allah bagi Saudara,
Ada dua bagian dalam buku kecil tersebut. Buku pembim-
bing ini akan memberitahukan kapan saudara harus mengisi
tiap bagian itu.

Ikutilah petunjuk dalam Catatan Siswa untuk mengirim
kannya kembali ke kantor LKTI di wilayah saudara. Ala ..
matnya terdapat pada halaman pertama buku ini, atau
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pada bagian belakang Catatan Siswa. Jika saudara mengi-
rimkan Catatan Siswa itu, saudara akan menerima suatu
surat tanda tamat yang menarik.

Perihal Penulis
Pdt. J. Lowell Harrup sekarang ini adalah gembala sidang

Christian Center di Brussels, Belgia. Sebelum datang ke
Brussels dia menggembalakan gereja di Alexandria, Virginia,
dekat Washington D.C. untuk tiga belas tahun. Dia lulusan
Southeastern College of the Assembliesof God di Lakeland,
Florida.

Pdt. Harrup berkhotbah di kamp-kamp keluarga, perte-
muan pendeta, dan seminar kepemimpinan. Dia juga mela-
yani muda-mudi di sekolah-sekolah lanjutan dan universitas.
Penulisan buku ini mencerminkan pengertian yang dipero-
lehnya dalam pengalamannya selama bertahun-tahun ketika
mempelajari Firman Allah dan memberi bimbingan kepada
orang-orang dari berbagai usia dan latar belakang.

Sekarang saudara telah siap untuk memulai pelajaran 1.
Kiranya Tuhan memberkati saudara sementara saudara
belajar!


