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Marilah Kita
Bercakap-cakap

Sepatah Kata dari Pembimbing Saudara
Pernahkah saudara bertanya-tanya dalam hati bagaimana

Alkitab dapat menolong saudara? Apakah Alkitab benar-
benar Berita Allah bagi umat manusia, yaitu Firman Allah?
Mengapa dan bagaimana Alkitab dituliskan? Mungkin per-
tanyaan-pertanyaan ini dan banyak lainnya lagi telah timbul
dalam pikiran saudara. Jika demikian, buku ini memang
dituliskan khusus bagi saudara.

Bertahun-tahun yang lalu, Raja Daud dari Israel menyata-
kan perasaannya terhadap Firman Allah. Katanya, "Firman-
Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku " (Mazmur
119:105). Tidak perduli siapa saudara dan di mana pun sau-
dara berada, masalah apa pun yang saudara hadapi atau kepu-
tusan apa yang harus saudara ambil, saudara dapat mempu-
nyai kepastian yang sama seperti yang ada pada Raja Daud.

Kursus ini akan menolong saudara bukan saja mengerti
bagaimana Alkitab dituliskan, tetapi juga mengandaIkannya
sebagai pedoman hidup sehari-hari. Metode modern untuk
mengajar diri sendiri akan menolong saudara mempelajari
prinsip-prinsipnya dengan mudah dan mempraktekkannya
dengan segera.

Apakah Tujuan Saudara?
Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari pelajar-

an ini, haruslah saudara menetapkan tujuan bagi diri sendiri
dan kemudian berusaha sedapat-dapatnya untuk mencapai
tujuan-tujuan itu. Bagaimana kalau mengambil tujuan-
tujuan yang kami sarankan ini?
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Belajar mempergunakan Alkitab.
Mengerti mengapa orang Kristen menerima Alkitab seba-
gai berita pribadi dari Allah untuk mereka.
Membaca Alkitab setiap hari.
Menerima Alkitab sebagai pedoman iman dan perbuatan.

Buku Pembimbing Saudara
Buku Alkitab Saudara merupakan buku kerja berukuran

saku yang dapat saudara bawa dan pelajari bilamana saudara
mempunyai waktu luang. Usahakanlah untuk meluangkan
waktu tertentu setiap hari 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 tersebut.

Jangan lupa untuk mempelajari dengan saksama kedua
halaman pertama dari setiap pelajaran. Ini akan menyiap-
kan pikiran saudara untuk pelajaran yang selanjutnya. Beri-
kutnya, pelajarilah 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,
tuliskanlah dalam sebuah buku tulis, supaya saudara dapat
memeriksanya kembali, apabila mengulangi pelajaran terse-
but. Jika kursus ini dipelajari secara berkelompok, ikutilah
petunjuk pemimpin kelompok saudara.

Bagaimana Menjawab Pertanyaan 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) 66 buku.
c) 27 buku.

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

a) 100 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
pernyataan yang BENAR dari antara beberapa pernyataan.
Contoh Pertanyaan Benar-Salah
2 Yang manakah yang BENAR dari pernyataan-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.

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

t ..a Menerima Hukum Taurat di Gunung Sinai 1) Musa
2 2)Yosua.. b Memimpin umat Israel menyeberangi Su-

ngai Yordan

2 .. c Berbaris mengelilingiYerikho
t ..d Diam di istana Firaun

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: Alkitab Saudara. Ada dua
bagian dalam buku kecil tersebut. Buku pembimbing 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 kedua dari 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

Louise Jeter Walker telah sepanjang hidup melayani ke-
perluan rohaniah orang-orang di seluruh dunia. Dia mengi-
kut pendidikan pada sebuah sekolah Alkitab, kemudian
memperoleh gelar B.A. dan M.A. dalam Pendidikan Kristen.
Buku-bukunya mencerminkan pengalamannya selama lebih
40 tahun dalam bidang pelayanan - mula-mula di Peru, lalu
di Kuba dan akhirnya di Hindia Barat dan Belgia. Dia telah
menulis 14 buah buku dan lain bahan untuk bidang pengin-
jilan dan pendidikan Kristen.

Anggota-anggota staf LKTI telah bekerja sama dengan
penulis untuk menghasilkan buku ini yang menggunakan
metode-metode modern untuk belajar sendiri. Buku ini
menghimbau saudara untuk mempelajari buku yang paling
penting dari semua buku, yaitu Alkitab saudara!

Sekarang saudara telah siap untuk memulai pelajaran I.
Kiranya Allah memberkati saudara sementara saudara
belajar!




