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Sepatah Kata dari Pengarang
Alkitab, yaitu Firman Allah, mengungkapkan rencana
Allah bagi setiap orang, Rencana itu mencakup penebusan
atau keselamatan kita dengan jalan menerima Yesus Kristus
sebagai Juruselamat pribadi kita, Selekasnya kita melakukan hal ini kita diselamatkan ,
Setelah kita memutuskan untuk mengikuti rencana Allah
bagi hidup kita, maka kita bertanggung jawab untuk menyesuaikan kehidupan dan perangai kita dengan citra Kristus
dan juga membagikan kasih Kristus dengan orang lain, agar
kehidupan mereka dapat berubah, Kita dapat memenuhi
tanggung jawab kita, jika kita menanggapi Roh Kudus yang
menyatakan Allah kepada kita sementara kita mempelajari
Alkitab.
Mempelajari Firman Allah meminta perhatian kita sepenuhnya. Roh Kudus mengajar kita, tetapi kita juga harus
berusaha dengan sungguh -sungguh , Untuk mengerti kebenaran-kebenaran Alkitab yang dalam kita harus menelitinya
dengan saksama,
Buku ini mengemukakan fakta-fakta dasar tentang Alkitab dan memberi beberapa metode agar saudara dapat mempelajari Alkitab dengan sistematis. Tanpa rencana pelaksanaan maka sukar sekali untuk membangun sebuah rumah,
menjahit pakaian, atau lulus dari sekolah. Tetapi dengan
sebuah rencana pelaksanaan setiap tugas akan menjadi lebih
menyenangkan dan menguntungkan, Suatu metode modem
untuk belajar sendiri akan menolong saudara sehingga lebih
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mudah bagi saudara mempelajari prinsip-prinsip Alkitab ini
dan mempraktekkannya dengan segera.
Buku Pembimbing Saudara
Cara Mempelajari Alkitab adalah buku pelajaran berukuran saku yang dapat saudara bawa dan pelajari bilamana saudara mempunyai waktu luang. Berusahalah meluangkan
waktu setiap hari untuk mempelajarinya.

Jangan lupa untuk mempelajari dengan saksama dua
halaman pertama dari setiap pelajaran. Ini akan mempersiapkan pikiran saudara untuk pelajaran yang selanjutnya
Kemudian, pelajarilah tiap-tiap bagian pelajaran itu, satu
per satu, dan turutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan
pada bagian Yang Harus Saudara Kerjakan. Seandainya
tidak ada cukup tempat untuk menuliskan jawaban saudara
dalam buku ini, saudara bisa menuliskannya dalam sebuah
buku tulis supaya saudara dapat memeriksanya kembali
ketika saudara mengulangi pelajaran tersebut. Jika saudara
belajar secara berkelompok, ikutilah petunjuk-petunjuk
pemimpin kelompok saudara.
Saudara akan melihat bahwa tujuan-tujuan pelajaran diberikan pada permulaan setiap pelajaran. Kata tujuan dalam
buku ini digunakan untuk menolong saudara mengetahui
apa yang dapat saudara harapkan dari pelajaran saudara.
Tujuan itu seperti suatu sasaran atau maksud. Saudara akan
dapat belajar dengan lebih baik, jika saudara selalu mengingat tujuan-tujuan itu.
Bagaimana Menjawab Pertanyaan Pelajaran
Ada berbagai macam pertanyaan pelajaran dalam buku
pembimbing ini kami berikan contoh beberapa macam pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya.
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Pertanyaan PILIHAN GANDA meminta saudara memilih
salah satu dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan.
Contoh Pertanyaan Pilihan Ganda

1 Alkitab mempunyai sejumlah
a) 100 buku.
b)66 buku.
c) 27 buku.
Jawaban yang benar ialah b) 66 buku. Lingkarilah jawaban b) dalam buku pembimbing, seperti berikut ini:

1 Alkitab mempunyai sejumlah
3v 100 buku.

Q!.) 66 buku.
c) 27 buku.

(Kadang-kadang bagi pertanyaan pilihan ganda ini ada lebih dari satu jawaban yang benar. Dalam hal seperti itu, saudara harus melingkari huruf di depan tiap-tiap jawaban yang
benar.)
Pertanyaan BENAR -SALAH meminta saudara memilih
jawaban yang BENAR dari antara beberapa jawaban.
Contoh Pertanyaan Benar-Salah
Jawaban yang manakah yang benar dari jawabanjawaban di bawah ini?
a Alkitab mempunyai sejumlah 120 buku.
(§) Alkitab adalah berita bagi orang-orang percaya sekarang ini.
c Semua penulis Alkitab menulis dalam bahasa Ibrani.
@ Roh Kudus mengilhami penulis-penulis Alkitab.
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Jawaban b dan d benar. Saudara harus melingkari kedua
huruf itu untuk menunjukkan pilihan saudara, seperti yang
terlihat di atas.
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Pertanyaan MENCOCOKKAN meminta saudara mencocokkan hal-hal yang sesuai, misalnya nama dicocokkan
dengan uraiannya, atau kitab dengan penulisnya.
Contoh Pertanyaan Mencocokkan

3

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

· .J. . a

Menerima Hukum Taurat di Gunung Sinai

1) Musa

· . +. b

Memimpin umat Israel menyeberangi Sungai Yordan

2) Yosua

· .l:. . c

Berbaris mengelilingi Yerikho

· .'. . d Diam di istana Firaun
Anak kalimat a dan d berhubungan dengan Musa, sedangkan anak kalimat b dan c berhubungan dengan Yosua. Saudara 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 satu lembaran yang disebut Catatan Siswa: Cara Mempelajari Alkitab. Ada dua bagian dalam buku kecil tersebut. Buku pembimbing ini akan
memberitahukan kapan saudara harus mengisi tiap bagian
itu.
Ikutilah petunjuk yang diberikan dalam Catatan Siswa
untuk mengirimkannya ke kantor Pusat LKTI. Setelah semua jawaban saudara diperiksa, saudara akan mendapat
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surat tanda tamat yang menarik. Alamat kantor LKTI terdapat pada halaman terakhir Catatan Siswa.
Perihal Pengarang
Thomas Maphori adalah seorang pendeta Afrika yang
telah memilih untuk belajar dan bekerja di daerahnya sendiri. Dia mengikuti Sekolah Teologi Afrika di Rustenburg,
Republik Afrika Selatan, selama tiga tahun dan sedang
melanjutkan pelajarannya di bawah program LKTI.
Di samping mengajar dan menggembalakan jemaat, Pdt.
Maphori juga aktif dalam masyarakat, dan menjadi sekertaris dewan sekolah untuk dua tahun.
Ia dan isterinya,
Matshediso, mempunyai dua orang anak.
Sekarang saudara siap untuk memulai Pelajaran 1. Tuhan
memberkati saudara sementara saudara belajar!

