endewasaan
ri st en
BUKU

PEGANGAN

UNTUK

BELAJAR

SENDIRI

oleh Rick C. Howard

Disusun dengan kerjasama oleh
Staf Kan tor ICI Pusat

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL
DI INDONESIA

PROGRAM

m
lIIf

PELAYANAN

KRISTEN

LKTI

Buku pegangan ini adalah salah satu dari delapan belas buku pelajaran Program Pelayanan Kristen Lembaga Kursus Tertulis Intemasional. Lambang di sebelah kiri merupakan petunjuk untuk urutan pelajaran dalam seri ini, yang terdiri dari tiga unit dan tiap unit mempunyai
enam buku. Pendewasaan Kristen adalah mata pelajaran pertama dalam Unit I. Saudara akan mendapat manfaat lebih besar, kalau mengikuti pelajaran-pelajaran ini menurut urutan yang ditetapkan.
Bahan pelajaran dalam Program Pelayanan Kristen ini direncanakarr
dalam bentuk untuk belajar sendiri, khusus untuk pekerja-pekerja
Kristen. Para peserta akan memperoleh pengetahuan Alkitab dan
ketrampilan yang perlu bagi pelayanan Kristen yang praktis. Saudara
boleh mengikutinya untuk menerima ijazah atau untuk perkembangan
pribadi.
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Bacalah Kata Pengantar dengan saksama. Penting sekali saudara
mengikuti petunjuk-petunjuk ini supaya dapat mencapai tujuan pelajaran ini dan mempersiapkan diri untuk mengerjakan Catatan Siswa.
Alamatkan semua surat kepada pembimbing saudara pada alamat
yang tercantum di bawah ini:

International Correspondence Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
(Brussels) Belgium
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Kata Pengantar
Kedewasaan Kristen merupakan tujuan yang selalu ada di depan orang
yang percaya kepada Kristus. Tujuan ini ialah mencapai "tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus" (Efesus 4:13). Walaupun
tidak ada orang beriman yang dapat mencapai citra Kristus secara menyeluruh selama hidupnya di dunia, namun Alkitab menempatkan citra itu
sebagai tujuan bagi setiap orang Kristen. Lebih baik berusaha menjangkau
tujuan yang terlampau tinggi dan dengan demikian mendapat banyak,
daripada mencapai tujuan yang terlampau rendah dan mendapat sedikit.
Sifat pokok ini menuntut agar mata pelajaran ini didasarkan secara kokoh
di atas Alkitab. Penunjukan kepada ayat-ayat Alkitab terus-menerus dilakukan sepanjang pelajaran ini.
Bagian pertama mata pelajaran ini menyajikan contoh-contoh
tentang
pertumbuhan, dengan tekanan pada pertumbuhan Yesus. Termasuk juga
gambaran-gambaran tentang pertumbuhan alamiah untuk melukiskan pertumbuhan rohani. Perintang-perintang dan penunjang-penunjang perkembangan rohani dibicarakan juga. Kemudian, mata pelajaran ini dipusatkan
pada kemajuan dalam pertumbuhan rohani. Karena pendewasaan rohani
merupakan proses yang panjang, maka diusahakan untuk memisahkan
tujuan jangka pendek, yang dapat dicapai oleh orang beriman sekarang
ini, dari tujuan yang lebih sukar untuk masa depannya. Ditekankan bahwa kemajuan kita termasuk kerjasama dengan Roh Kudus dan bersaksi
kepada orang lain. Pada akhirnya, bukti-bukti
kedewasaan Kristen ditekankan. Perkembangan citra Kristus dalam watak dan pelayanan orang
beriman disajikan sebagai bukti pertumbuhan rohani, dan mata pelajaran
ini berakhir dengan tekanan pada pembaharuan orang beriman oleh Roh
Kudus.
Maksud utama mata pelajaran ini ialah menolong mereka yang mem pelajarinya untuk semakin menjadi seperti Kristus, dan mendorong mereka
untuk menolong orang lain berbuat demikian juga. Semoga Tuhan memberkati saudara dan menolong saudara maju ke arah kedewasaan dalam
Kristus melalui proses penelaahan mata pelajaran ini.

PENDEWASAAN
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Penjelasan Mata Pelajaran

rendeiuasaan Kristen adalah suatu pelajaran pendahuluan mengenai
pertumbuhan
orang Kristen.
Pelajaran ini memusatkan perhatian pada
peranan pelayanan Kristen dalam pertumbuhan orang beriman.
Pendekatan Alkitabiah terhadap pokok ini menyebabkan r lata pelajaran ini dapat dimanfaatkan di mana-mana di dunia. Mata pe ajaran ini
memimpin mereka yang mempelajarinya untuk bergaul denga 1 Firman
Allah yang adalah landasan bagi pelajaran ini.
.'\'lata pelajaran ini bersifat praktis. Ia menunjukkan bagaimai la mereka
yang mempelajarinya
dapat maju ke arah citra Kristus dalam 1 ehidupan
dan pelayanan Kristen sehari-hari.
Contoh-contoh
Alkitabiah mengenai
pertumbuhan
Kristen dan pelajaran-pelajaran
yang berpusatkan Alkitab
men yediakan bahan bagi mereka yang mempelajarinya untuk d imanfaatkan dalam pelayanan mereka sendiri.

Tujuan Mata Pelajaran
Sesudah menyelesaikan

pelajaran ini, saudara seharusnya dapat;

1. Menerangkan

adanya kecenderungan
untuk bertumbuh secara rohani
dan membiarkan
kecenderungan
itu menolong pertumbuhar
saudara
dalam Kristus.

2. Mengaitkan kedewasaan rohani kepada kehidupan sehari-hari dalam hal
seperti membedakan baik dan jahat dan menerapkan pesan-pesan Alkitab.
3. Menerangkan apa sebabnya seorang Kristen tidak mungkin ms njadi dewasa tanpa persekutuan dengan Allah.
4. Menerangkan bahwa kedewasaan rohani bukarmya kesempurns an tanpa
cacat, melainkan suatu proses menuju kesempurnaan itu.
5. Menjelaskan peranan Roh Kudus dalam pendewasaan

Kristen.

6. MI nerangkan pengalaman-pengalaman
pribadi untuk menganali sa kemajuan dalam memakai kehendak saudara bagi peningkatan diri sendiri
SPI ara rohani.
7. MI ngalami pendewasaan Kristen yang lebih besar melalui pelaya lan yang
SPt nakin bertambah
dalam gereja dan dalam menolong orang lain .

KATA PENGANTAR
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Buku Pegangan
Saudara akan menggunakan buku Pendewasaan Kristen, yang dikarang
oleh Rick Howard sebagai buku pelajaran dan buku pembimbing untuk
mata pelajaran ini. Selain dari buku ini, saudara juga membutuhkan sebuah
Alkitab.

Waktu yang Dipakai untuk Belajar
Banyaknya waktu, yang saudara butuhkan untuk mempelajari tiap pelajaran, tergantung kepada pengetahuan saudara tentang pokok pelajaran, dan
ketrampilan belajar saudara sebelum saudara mempelajari mata pelajaran
ini. Waktu yang saudara pakai juga tergantung kepada sejauh mana saudara
menuruti petunjuk-petunjuk dan mengembangkan ketrampilan yang diperlukan untuk belajar sendiri. Karena itu, rencanakanlah jadwal dan waktu
belajar saudara, sehingga saudara mempergunakan cukup waktu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pengarang mata pelajaran
ini, dan juga tujuan-tujuan pribadi saudara.

Unit Penelaahan
Pelajaran-pelajaran di dalam buku ini disusun menjadi tiga unit penelaahan sebagai berikut:
Unit
1
2
3

Judul Unit
Gambaran-gambaran Tentang Kedewasaan Kristen
Kemajuan dalam Pendewasaan Kristen
Bukti-bukti Kedewasaan Kristen

Pasal
1-4
5-7
8-10

Susunan Pelajaran dan Pola Belajar
Tiap pelajaran disusun sebagai berikut: 1) judul pasal; 2) pendahuluan;
3) ikhtisar pasal; 4) tujuan pasal; 5) kegiatan belajar; 6) uraian pasal termasuk pertanyaan-pertanyaannya; 7) soal-soal untuk menguji diri (pada akhir
uraian pasal); 8) jawaban pertanyaan dalam uraian pasal.
Ikhtisar dan tujuan pasal akan memberikan saudara gambaran umum
tentang pokok yang dibahas, menolong saudara untuk memusatkan perhatian pada bagian-bagian yang terpenting sementara belajar, dan menunjukkan apa yang harus saudara pelajari.
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I. raian pasal akan memudahkan
saudara mempelajari
bahan pelajaran
ini «engan saksama.
Dengan cara mempelajari bagian demi bagia I, saudara
dapat memanfaatkan
dengan baik waktu belajar yang pendek -- bilamana
ada waktu terluang - daripada menunggu hingga saudara mendai iat cukup
waktu untuk mempelajari satu pasal sekaligus. Semua uraian, latihan, dan
jawa han direncanakan
sedemikian rupa untuk menolong saudara mencapai
tujuan-tujuan
pelajaran.

Beberapa pertanyaan
dalam uraian pasal dapat dijawab pad I tempattempat yang telah disediakan di dalam buku pelajaran saudara. Pe rtanyaanpertanyaan
lainnya memerlukan
sebuah buku tulis.
Pada wakt I menulis
jawaban di dalam buku tulis saudara, jangan lupa mencatat nomor dan judul pasal. Tulislah jawaban-jawaban
saudara sesuai dengan urut.m nomor
yang tepat. Hal ini akan menolong bila saudara meninjau kembah »elajaranpelajaran untuk catatan siswa.
Janganlah saudara melihat pada jawaban-jawaban
yang terte ra dalam
buku pelajaran ini sebelum saudara sendiri menjawab pertany: ian-pertanyaan tersebut.
Dengan demikian, saudara dapat menyimpan der.gan lebih
baik di dalam ingatan apa yang saudara pelajari. Sesudah menjav ab pertanyaan-pertanyaan
penelaahan
dalam uraian pasal, cocokkanlah
jawaban
saudara dengan jawaban-jawaban
yang terdapat di dalam buku ielajaran.
Tandailah dalam buku tulis jawaban saudara yang tidak tepat, l.emudian
tulislah jawaban yang tepat.
l'r-rtanyaan-pertanyaan
ini amat penting, dan akan menoloru: saudara
untuk mengembangkan
dan meningkatkan
pengetahuan
dan j elayanan
Kristen saudara.
Kegiatan-kegiatan
yang disarankan juga akan r 1enolong
saudara untuk beralih dari teori ke praktek.
Cara-cara Mempelajari

Mata Pelajaran Ini

Jika saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, ma-la pekerjaan ;audara dapat diselesaikan melalui pos. Walaupun saudara boleh mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, namun saudara juga dapat r-rempelajariny a dalam kelompok atau dalam kelas.
Apabila saudara mempelajari mata pelajaran ini dalam kelom JOk atau
dalarn kelas, maka guru saudara mungkin akan memberikan
petunjuk-petunjuk tambahan, selain yang sudah ada di dalam buku ini. Jika. demikian,
saudara harus menuruti petunjuk-petunjuknya.
Kemungkinan
saudara berminat untuk mempergunakan
mata ielajaran
ini dalam kelompok penelaahan Alkitab di rumah, dalam salah sati kelas di
gereja, atau di Sekolah Alkitab.
Saudara akan menemukan
bahwi baik isi
pelajaran, maupun metode belajarnya sangat baik untuk maksud i-u. Mata
pelajaran ini dapat menjadi pembantu yang baik bagi pelajar maupun guru.

KATA PENG ANT AR
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Catatan Siswa
Jika saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, saudara akan
menerima Catatan Siswa bersama-sama dengan mata pelajaran ini. Jika
saudara belajar bersama dalam satu kelompok atau dalam kelas, mungkin
saudara akan menerima bahan yang sama. Catatan Siswa harus diselesaikan
sesuai petunjuk-petunjuk
yang terdapat dalam buku, dan petunjuk-petunjuk dalam Catatan Siswa itu sendiri. Saudara harus menyelesaikan dan
mengirimkan setiap Catatan Siswa kepada pembimbing saudara untuk dikoreksi dan untuk mendapatkan
saran-sarannya mengenai pekerjaan saudara.
Tanda Tamat
Sesudah saudara berhasil menyelesaikan mata pelajaran ini, dan sesudah
pembimbing saudara memberikan nilai akhir bagi catatan siswa, maka saudara akan menerima Tanda Tamat. Setelah menyelesaikan 18 buku dalam
Program Pelayanan Kristen ini, saudara akan menerima suatu ijazah yang
menarik.
Atau, jika saudara lebih suka, saudara dapat mempelajari mata
pelajaran ini untuk memperkaya kerohanian saudara sendiri tanpa mendapat tanda tamat.
Pengarang Buku Ini
Rick C. Howard adalah pendeta gereja "Peninsula Christian Center" di
Redwood City, California, dan juga menjadi dosen di Bethany Bible College
di Santa Cruz, California.
Beliau dilantik menjadi pendeta oleh Gereja
Sidang-Sidang Jemaat Allah pada tahun 1961. Beliau pernah menjadi anggota staf dosen pada Northeastern University, Boston, Massachusetts , dan
Evangel College, Springfield, Missouri. Beliau juga pernah menjadi Wakil
National College Youth untuk General Council of the Assemblies of God,
Springfield, Missouri.
Dalam menyiapkan
mata pelajaran ini, beliau menulis berdasarkan
pengalamannya yang banyak sebagai pengarang, redaktur, dan dosen bidang Alkitab. Beliau telah mengadakan banyak perjalanan di seluruh dunia
sebagai guru dan pengkhotbah.
Sebagai tambahan

untuk pengalaman mengajar dan berkhotbah, Pendebuku seperti: The Servant and His
Principle, The Christ Cell, dan Christian Center Prin-

ta Howard telah mengarang beberapa
Lord, The Koinonia
ciples.

Penceta Howard mendapat gelar AB dari Grove City College di Pennsylvania, dan gelar M.A. dalam bidang sejarah dari Memphis State University,
Memphis, Tennessee.
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