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l>ROGRAM PELAYANAN KRISTEN LKTI

(""";"71 Buku pegangan ini adalah salah satu dari delapanbelas buku pela-IIIL Jaran Program Pelayanan Kristen Lembaga Kursus Tertulis In ternasio-1DJ nal. Lambang di sebelah kiri merupakan petunjuk untuk uruan pela-
Jaran dalam seri ini, yang terdiri dari tiga unit dan tiap unit mempunyai
enam buku. Doa dan Ibadah adalah mata pelajaran pertarr.a dalam
Unit II. Saudara akan mendapat manfaat lebih besar, kalau rrengikuti
pelajaran-pelajaran ini menurut urutan yang ditetapkan.

Bahan pelajaran dalam Program Pelayanan Kristen ini direncanakan
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.

PERHATIAN

Bacalah Kata Pengantar dengan saksama. Penting sekali saudara
mengikuti petunjuk-petunjuk ini supaya dapat mencapai tujuan pela-
jaran ini dan mempersiapkan diri untuk mengerjakan Catatan Si swa,

Alamatkan semua surat kepada pembimbing saudara pad; L alamat
yang tercantum di bawah ini:

International Correspondence Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-8aint-Genese
(Brussels) Belgium



Kata Pengantar

Ibadah adalah penyembahan dan pelayanan kepada Allah. Kami ingin
memperkenalkan saudara kepada suatu cara hidup yang baru yang berhubungan
dengan doa dan ibadah. Pada mulanya, mungkin timbul kesan bahwa kami
sedang membahas segala sesuatu yang tidak mempunyai kaitan dengan doa dan
ibadah. Saudara mungkin berpikir, bagaimana saudara akan belajar berdoa
dengan cara mempelajari keberadaan Allah; realitas surga; kemuliaan, kerajaan,
dan kehendak Allah; mencari nafkah; hidup secara harmonis dengan tetangga;
kemenangan atas pencobaan; dan apa yang patut diperbuat dalam kesakitan
dan kesukaran. Kelihatannya seolah-olah kita telah menyimpang jauh dari
pokok pembahasan.

Namun, pengamatan yang lebih teliti terhadap doa yang diajarkan Yesus
kepada murid-murid-Nya, ketika mereka menanyakan Dia tentang bagaimana
berdoa, memungkinkan saudara melihat bahwa Yesus menjalin semua hal ini
di dalam doa-Nya. Seolah-olah Yesus berkata, "Kamu tidak dapat memisahkan
doa dan ibadah dari kehidupan. Kamu tidak dapat berkata tentang doa: 'Seka-
rang aku telah selesai Sekarang aku akan kembali kepada pekerjaan-
ku"'.

Inilah pelajaran penting yang harus kita pelajari dari Yesus tentang doa.
Doa tak pernah selesai. Doa tidak berakhir dengan kata "amin". Doa merupa-
kan kegiatan yang tak berakhir, terjalin di dalam setiap bagian hidup kita. Doa
adalah cara kita berpikir, dan tak dapat dipisahkan dari apa yang kita perbuat.

Oleh yang demikian, waktu, tempat, dan kata-kata doa bukan merupakan
hal-hal yang kita bahas dalam buku ini. Sebaliknya, kita membicarakan doa
sebagai persediaan untuk ibadah, dan ibadah sebagai cara hidup yang tetap,
yang memperkenankan Allah, dan memenuhi maksud-maksud-Nya.
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PENJELASAN MATA PELAJARAN

Mata pelajaran ini adalah suatu penelaahan tentang doa dan ibadah dengan
tekanan pada prioritas kemuliaan dan kerajaan Allah melebihi kebutuhan dan
keinginan manusia. Mata pelajaran ini juga menekankan fakta bahwa hal-hal
yang dibutuhkan manusia akan menjadi "keuntungan-keuntungan tarr bahan"
bagi orang percaya yang mengindahkan prioritas ini.

Penelaahan ini didasarkan atas Matius 6:5-13, tetapi ayat kunci yang
mengandung kebenaran utama adalah Matius 6:33, "Tetapi carilah dulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada-
mu."

Penelaahan ini bertitik tolak pada kedudukan orang percaya sebagai seo-
rang anak Allah. Oleh karena ia adalah anak, maka ia dapat menghampiri. Bapa-
nya, kerajaan Bapanya, dan kehendak Bapanya. Sikap ini dicermii ikan di
dalam doanya.

Sebagai anggota keluarga Allah, ia mengutamakan kepentingan keluarga
dan memberikan prioritas kepada nama, kerajaan, dan kehendak Bapanya di
dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Sikap ini juga dicerminkan di dalam
doanya.

Sesudah menempatkan kehendak Bapanya di atas kehendaknya sendiri,
ia mengungkapkan permohonan-permohonan pribadinya dengan keyakin-
an bahwa sebelum ia memohon, Bapanya tahu ia memerlukan "semuanya
itu".

Tekanan khusus akan diletakkan pada doa dan ibadah di dalam kaitannya
dengan pelayanan Kristen. Materi pelajaran ini, selain berguna bagi pertum-
buhan rcihani pelajar, juga disusun sedemikian rupa untuk menjadi alat bagi
penelaahan Alkitab. Karena itu, pelajaran ini memenuhi dua maksud. Mata
pelajaran ini dapat menjadi pembimbing bagi ibadah pribadi pelajar, clan juga
dapat meningkatkan keberhasilannya di dalam mengkomunikasikan Firman
Allah.

TUJUAN MATA PELAJARAN

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara dapat:

1. Mengalami sendiri bahwa Allah mengasihi, dapat dikenal, dan ingin berko-
rnunikasi serta berkehendak agar disembah oleh manusia.

2. Memanfaatkan doa dan ibadah sebagai jalan bagi pengertian akan rencana
Allah untuk memulihkan manusia kepada persekutuan dengan diri-Nya, dan
sebagai suatu cara untuk menjadikan manusia sebagai anak-anak Nya di
dalam keluarga ilahi.
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3. Menerangkan apa sebabnya ibadah kepada Allah, sifat kerajaan Allah, dan
rencana Allah harus mendapat prioritas di dalam doa.

4. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah sementara saudara mencari nafkah,
hidup rukun dengan orang-orang sekitar saudara, hidup yang berkemenang-
an, dan kelepasan dari yang jahat.

5. Memantapkan kebiasaan untuk doa dan ibadah yang akan menjadikan
saudara seperti Kristus dan saksi yang berhasil, sanggup mengajar orang
lain yang sedang mengusahakan suatu kehidupan doa dan ibadah.

6. Meyakinkan orang-orang lain bahwa Allah ada, mengasihi mereka, ber-
kehendak menyelamatkan mereka, dan memberikan pahala kepada mereka
yang menyembah Dia lebih daripada segala sesuatu.

Buku Pegangan

Saudara akan mempergunakan buku, Doa dan Ibadah, yang dikarang
oleh Morris Williams 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 pela-
jaran, 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 me-
nuruti 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 ditentukan oleh pengarang mata pelajaran ini, dan
juga tujuan-tujuan pribadi saudara.

Unit Penelaahan

Pelajaran-pelajaran di dalam buku ini disusun menjadi tiga unit penelaahan
seperti berikut:

1
2
3

Judul Unit

Doa dan Ibadah: Suatu Cara Hidup
Prioritas Ibadah
Kebutuhan-kebutuhan yang Dipenuhi Melalui Doa

Pasal

1-3
4-6
7-10

Unit
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Susunan Pelajaran dan Pola Belajar

Tiap pelajaran disusun sebagai berikut: 1) judul pasal; 2) pendahuluan pasal;
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); 8'1jawaban pertanyaan dalam uraian pasal.

Ikhtisar dan tujuan pasal akan memberikan saudara gambaran umum
tentang pokok yang dibahas, menolong saudara untuk memusatkan pe rhatian
pada bagian-bagian yang penting sementara belajar, dan menunjukkan apa
yang harus saudara pelajari.

Uraian pasal akan memudahkan saudara untuk mempelajari bahan pela-
jaran ini dengan saksama. Dengan cara mempelajari bagian demi bagian,
saudara dapat memanfaatkan dengan baik waktu belajar yang pendek - bila-
mana ada waktu terluang - daripada menunggu hingga saudara mendapat
cukup waktu untuk mempelajari satu pelajaran sekaligus. Semua uraian,
latihan, dan jawaban direncanakan sedemikian rupa untuk menolong sau-
dara mencapai tujuan-tujuan pasal.

Beberapa pertanyaan dalam uraian pasal dapat dijawab pada 1empat-
tempat yang telah disediakan di dalam buku pelajaran saudara. Pertanyaan-
pertanyaan lainnya memerlukan sebuah buku tulis. Pada waktu Inenulis
jawaban-jawaban di dalam buku tulis saudara, jangan lupa mencatat nomor
dan judul pasal. Tulislah jawaban-jawaban saudara sesuai dengan urutan
nomor yang tepat. Hal ini akan menolong bila saudara meninjau kembali
pelajaran-pelajaran untuk catatan siswa.

Janganlah saudara melihat pada jawaban-jawaban yang tertera di dalam
buku pelajaran ini sampai saudara sendiri telah menjawab pertanyaan-per-
tanyaan Itu lebih dahulu. Sebab kalau saudara sendiri menemukan ja waban-
jawaban tersebut, maka saudara dapat menyimpan dengan lebih baik d dalam
ingatan apa yang saudara pelajari. Sesudah menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelaahan dalam uraian pasal, cocokkanlah jawaban-jawaban saudara dengan
jawaban-Jawaban yang terdapat di dalam buku pelajaran saudara. Tandailah
jawaban saudara yang tidak tepat, kemudian tulislah jawaban yang tepat

Pertanyaan-pertanyaan ini amat penting, dan akan menolong -audara
untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan pelayanan Kristen
saudara. Kegiatan-kegiatan yang disarankan, juga akan menolong -audara
untuk beralih dari teori ke praktek.

Cara-cara Mempelajari Mata Pelajaran Ini

Jika saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, maka pe cerjaan
saudara seluruhnya dapat diselesaikan melalui Pos. Walaupun saudan. boleh
mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, namun saudara juga dapa; mem-
pelajariny a dalam kelompok atau dalam kelas.
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Apabila saudara mempelajari mata pelajaran ini dalam kelompok atau
dalam 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 pelajaran
ini dalam kelompok penelaahan Alkitab di rumah, dalam salah satu kelas di
gereja, atau di Sekolah Alkitab. Saudara akan menemukan bahwa baik isi
pelajaran, maupun metode belajarnya sangat baik untuk maksud ini. Mata
pelajaran ini dapat menjadi pembantu yang baik bagi pelajar maupun Guru.

Catatan Siswa

Jika saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, saudara akan
menerima catatan siswa bersama-sama dengan mata pelajaran ini. Jika sau-
dara belajar bersama dalam suatu kelompok atau dalam kelas mungkin sau-
dara akan menerima bahan yang sama. Catatan siswa harus diselesaikan sesuai
dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam buku, dan petunjuk-petunjuk
dalam catatan siswa itu sendiri. Saudara harus menyelesaikan dan mengirim-
kan 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 terhadap 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
sertipikat.

Pengarang Buku Ini

Pengarang buku ini, Morris Williams, adalah Direktur Utusan Gerejawi
untuk benua Afrika dari the Division of Foreign Missions of the General
Council of the Assemblies of God U.S.A.

Sebelum memangku jabatan yang baru ini pada tahun 1970, beliau dan
isterinya bersama ketiga anak mereka bekerja sebagai utusan gerejawi Gereja
Sidang-sidang Jemaat Allah untuk Afrika Tengah dan Selatan selama 25 tahun.
Pekerjaan beliau mencakup bidang-bidang pelayanan yang luas termasuk peng-
injilan, mendirikan jemaat-jemaat baru, memimpin Sekolah Alkitab, dan mem-
berikan bimbingan rohani.
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Beliau berasal dari keluarga yang terdiri dari 7 anak, yang semua nya ter-
libat dalam pelayanan Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah dewasa ir i. Pan-
dangan tentang doa dan ibadah yang dikemukakannya dalam buku r: elajaran
ini merupakan hasil langsung pendidikan orang tua beliau. Merel a tidak
hanya menjadi contoh di dalam doa bagi anak-anak mereka, tetapi menun-
jukkan melalui cara hidup mereka, apa artinya "berdoa dengan tioak ber-
keputusan" .

Sesudah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas, beliau mela njutkan
pendidikannya pada North Central Bible College di Minneapolis, Milmesota,
Sesudah tamat beliau memulai pelayanannya di negara bagian Iowa, ii mana
sesudah melayani jemaat-jemaat selama beberapa tahun, beliau terpihh se-
bagai p-rnimpin sekolah Minggu dan kaum muda untuk daerah 10\\ a. Tak
lama kemudian beliau dan isterinya secara sukarela mengajukan dit i untuk
rnenjadi .rtusan gerejawi, dan diutus ke Afrika pada tahun 1946.

Tugas-tugas beliau dewasa ini mencakup pengawasan terhadap hampir
300 utusan gerejawi di Afrika. Beliau menghabiskan 4 bulan dalam setahun
di luar negeri,

Pembimbing Saudara

Pembimbing saudara dengan senang hati akan menolong deng in cara
apapun yang mungkin. Jika saudara mempunyai pertanyaan tentar g mata
pelajaran ini, jangan segan-segan bertanya kepadanya. Jika beberap a orang
ingin mempelajari mata pelajaran ini bersama-sama, tanyakanlah Pembim-
bing saudara tentang persiapan-persiapan khusus untuk studi kelompok.

Kiranya Allah memberkati saudara sementara saudara mulai merr pelajari
mata pelajaran tentang Doa dan Ibadah. Semoga pelajaran ini aka 1 mem-
perkaya kehidupan dan pelayanan Kristen saudara, dan menolong saudara
untuk memenuhi secara efektif bagian saudara di dalam tubuh - Kristus .

Jika saudara mempelajari pelajaran ini seorang diri di bawah asuhan
LKTl, maka setelah selesai satu unit, kerjakanlah Catatan Siswa untuk
Unit tersebut sebelum melanjutkan dengan unit berikutnya. Kembah-
kan Catatan Siswa itu kepada pengasuh saudara untuk diperiksa. Ma-
mat kantor LKTI terdapat pada halaman terakhir Catatan Siswa.




