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PROt;RAM PELAYANAN KRISTEN LKTI

Buku pegangan ini adalah salah satu dari delapanbelas buku pelaj ifan Pro-
gram Pelayanan Kristen Lembaga Kursus Tertulis Internasional. La nbang di
sebelah kiri merupakan petunjuk untuk urutan pelajaran dalam seri ini, yang
terdin dari tiga unit dan tiap unit mempunyai enam buku. Hidup Dalarn Kristus:
Suatu Pelajaran Mengenai Keselamatan adalah mata pelajaran ketiga dalam
Unit II I. Saudara akan mendapat manfaat lebih besar, kalau mengikut) xlajaran-
pelajaran ini menurut urutan yang ditetapkan.

Bahan pelajaran dalam Program Pelayanan Kristen ini direncana], an dalam
bentuk untuk belajar sendiri, khusus untuk pekerja-pekerja Kristen. Para peserta
akan memperoleh pengetahuan Alkitab dan ketrampilan yang perlu bagi
pela) anan Kristen yang praktis. Saudara boleh mengikutinya untuk nenerima
ijazah atau untuk perkembangan pribadi.

PERHATIAN

Bacalah Kata Pengantar dengan saksama. Penting sekali saudara mengikuti
petunjuk-petunjuk ini supaya dapat mencapai tujuan pelajaran ini dai memper-
siapkan diri untuk mengerjakan Catatan Siswa.

\lamatkan 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



Kata Pengantar
Saudara akan mempelajari suatu pokok pelajaran yang sangat penting,

yaitu keselamatan. Keselamatan meliputi segala sesuatu yang telah diperoleh
bagi kita di Golgota. Lagi pula, keselamatan memenuhi semua kebutuhan rohani
kita. Keselamatan meliputi pengampunan dosa-dosa di masa lampau, kelepasan
dari kuasa dosa di masa sekarang, dan bahkan perlindungan terhadap serangan
dosa di masa mendatang (Yudas 24).

Keselamatan merupakan suatu pengharapan yang akan datang dan suatu
sumber sukacita pada waktu sekarang. Namun demikian, ada banyak orang
Kristen yang hanya mengetahui sedikit atau yang sama sekali tidak mengetahui
tentang keselamatan sebagai sesuatu yang dapat dinikmati pada masa sekarang.
Mereka hanya memikirkannya sebagai suatu jalan untuk mencapai surga. Akan
tetapi, seperti yang akan kita pelajari, Firman Allah menjelaskan bahwa orang-
orang yang mengambil bagian dalam karunia keselamatan ini: 1) telah diterangi
hatinya, 2) mendapat bagian dalam Roh Kudus, 3) menikmati betapa baiknya
Firman Allah, dan 4) mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang (Ibrani
6:4-5). Dengan demikian orang Kristen mengalami cengkeram atau panjar atas
sukacita surgawi yang tak terhingga di masa mendatang, selagi mereka mengikut
Tuhan di bumi ini.

Setelah meneliti latar belakang keselamatan secara saksama, saudara akan
mempertimbangkan rangkaian kejadian yang mulai ketika seorang berdosa ber-
paling dari dosa (pertobatan) kepada Allah (iman) dan bertukar haluan dalam
cara hidupnya (berbalik). Saudara akan menilai hasil-hasil kelahiran baru pada
waktu seorang yang baru bertobat menerima perangai baru (pembaharuan),
suatu status baru di hadapan Allah (pembenaran), dan suatu kedudukan baru
dalam keluarga Allah (pengangkatan anak). Dan akhirnya, saudara akan
meneliti tanggung jawab orang percaya untuk mulai bertumbuh secara rohani
segera setelah ia mengalami keselamatan. Karena seorang Kristen yang tidak
dewasa tidak akan membawa kehormatan bagi Kristus dan kuasa penyelamatan-
Nya. Orang seperti itu jelas tidak mengalami perkembangan rohani karena ia '
kurang mendapatkan makanan rohani (I Korintus 3: 1-3; Ibrani 5: 11-14).

Saudara juga akan belajar bahwa ketidaktahuan dan ketidakacuhan akan
menghalangi pertumbuhan dan perkembangan rohani seseorang. Ketidaktahuan
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6 HIDUP DALAM KRISTUS

dapat diatasi dengan jalan membaca Firman Allah dan mengerti nilai
keselamatan. Akan tetapi, ketidakacuhan hanya dapat diatasi melalui peker-
jaan Roh Kudus di-dalam hati saudara ketika menyerahkan diri kepada-Nya.
Saudara juga harus menerima rasa lapar dan dahaga akan kebenaran) ang men-
jadi mi keinginan rohani yang sehat.

Pada waktu saudara mempertimbangkan tentang pekerjaan R( .h Kudus
dalam hati orang-orang Kristen, yang menyempurnakan kehidupan rohani
mereka dan membawa mereka kepada kedewasaan yang produktif saudara
akan belajar tentang cara dan tujuan-Nya. Hal ini akan memperkaya kehidupan
saudara. Doa saya ialah agar sebagai hasil pelajaran ini, saudara acan lebih
menghargai keselamatan saudara, lebih memahaminya, dan dapat 'nenyam-
paikannya kepada orang lain dengan lebih efektif.

Penjelasan Mata Pelajaran

Hidup Dalam Kristus: Suatu Pelajaran Mengenai Keselamatan aaalah ber-
talian dengan asas pengajaran keselamatan. Pelajaran ini memperkenalkan
keselamatan sebagai kehendak dan karya Allah yang didasarkan pada karya
pendamaian yang dikerjakan Kristus. Yang mula-mula dibicarakan adlalah kasih
karunia Allah sebagai sumber keselamatan. Ajaran Alkitab tentang pemilihan
dan penentuan semula diselidiki sebagai latar belakang bagi uraiar tentang
peranan Allah dan manusia dalam keselamatan. Tekanan yang ekstrim atas ini-
siatif Allah atau inisiatif manusia dalam proses dan perkembangan keselamatan
telah dihindarkan, Dalam pelajaran ini diterangkan juga ajaran Alkitab ten-
tang pertobatan, iman, pembalikan, pembaharuan, pembenaran, pengangkatan
anak, penyucian, dan pemuliaan.

Tujuan Mata Pelajaran

Sesudah menyelesaikan mata pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

1. Membahas peranan Allah dan manusia dalam keselamatan.

2. Menyusun secara berurutan langkah-langkah yang logis dalam keselamatan.

3. Menjelaskan dasar Alkitabiah bagi keyakinan tentang keselamatan,

4. Membandingkan metode keselamatan yang dikemukakan dalam Alkitab
dengan pendekatan lain yang tidak berasal dari Alkitab.

5. Lehih banyak mengindahkan kasih, kasih karunia, dan hikmat Allah yang
dinvatakan dalam keselamatan-Nya.
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Buku Pegangan

Saudara akan mempergunakan buku Hidup Dalam Kristus: Suatu Pela-
jaran Mengenai Keselamatan, yang dikarang oleh David Duncan 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
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 ditentukan oleh pengarang mata pelajaran ini, dan
juga tujuan-tujuan pribadi saudara.

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) jawaban pertanyaan dalam uraian pasal.

Ikhtisar dan tujuan pasal akan memberikan saudara gambaran umum ten-
tang pokok yang dibahas, menolong saudara memusatkan perhatian pada
bagian-bagian yang penting sementara belajar, dan menunjukkan apa yang
harus saudara pelajari.

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

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

langanlah saudara melihat pada jawaban-jawaban yang tertera dalarn buku .
pelajaran ini sebelum saudara sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lebih
dahulu. Sebab kalau saudara sendiri menemukan jawaban-jawaban tersebut,
maka saudara dapat menyimpan dengan lebih baik di dalam ingatan apa f..-a
saudara pelajari. Sesudah menjawab pertanyaan-pertanyaan penelaahan dalarn
uraian pasal, cocokkanlah jawaban saudara dengan jawaban-jawabar yang ter-
dapat di dalam buku pelajaran. Tandailah jawaban saudara yang tidak tepat,
kemudian tulislah jawaban yang tepat.

Pertanyaan-pertanyaan ini amat penting, dan akan menolong sa udara un-
tuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan pelayanan Kristen
saudara. Kegiatan-kegiatan yang disarankan, juga akan menolong saucara untuk
berahh dari teori ke praktek.

Bagaimana Menjawab Pertanyaan-pertanyaan

Ada berbagai macam pertanyaan dan soal-soal untuk menguji airi dalam
buku pembimbing ini. Di bawah ini adalah beberapa contoh dan bagaimana
menjawabnya. Keterangan khusus akan diberikan bagi jenis-jenis pertanyaan
lain ) ang mungkin timbul.

Pertanyaan PILIHAN GANDA meminta saudara memilih salah satu dari
jawaban yang sudah disediakan.

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 b) dalam buku pem-
bimbing seperti berikut ini:
1 Alkitab mempunyai sejumlah
a) 100 buku.
b) 66 buku.
c) 27 buku.
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(Kadang-kadang bagi pertanyaan pilihan ganda ini ada lebih dari satu
jawaban yang benar. Dalam hal itu, saudara harus melingkari huruf di depan
setiap jawaban yang benar.)

Pertanyaan BENAR-SALAH meminta saudara memilih pertanyaan yang
BENAR dari antara beberapa pernyataan.

Contoh Pertanyaan Benar-Salah

2 Yang manakah yang BENAR dari pernyataan-pernyataan di bawah ini?
a Alkitab mempunyai sejumlah 120 buku.
® Alkitab adalah berita bagi orang-orang percaya sekarang ini.
c Semua penulis Alkitab menuliskan dalam bahasa Ibrani.GD Roh Kudus mengilhami penulis-penulis Alkitab.

Pernyataan b dan d benar. Saudara harus melingkari kedua huruf itu un-
tuk menunjukkan pilihan saudara, seperti yang terlihat di atas.

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 kalimat yang menguraikan apa
yang dilakukan oleh pemimpin itu .

.1 a Menerima Hukum Taurat di Gunung Sinai.
CI
el..
../.. d Diam di istana Firaun.

b Memimpin urnat Israel menyeberangi Sungai Yordan.

c Ber baris mengelilingi Yerikho .

1) Musa
2) Yosua

Kalimat a dan d berhubungan dengan Musa, sedangkan kalimat b dan c
berhubungan dengan Yosua. Saudara harus menuliskan 1di depan a dan d,
dan 2 di depan b dan c, seperti yang terlihat di atas.

Cara-cara Mempelajari Mata Pelajaran Ini

Jika saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, maka pekerjaan
saudara seluruhnya dapat diselesaikan melalui Pos. Walaupun saudara boleh
mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, namun saudara juga dapat
mempelajarinya dengan kelompok atau dalam kelas.
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A iabila saudara mempelajari mata pelajaran ini dalam kelompok atau
dalam kelas, maka guru saudara mungkin akan memberikan petunjuk -I .etunjuk
tambaaan, selain yang sudah ada di dalam buku ini. Jika demikian, saudara
harus -nenuruti petunjuk-petunjuknya.

K( mungkinan saudara berminat untuk mempergunakan mata pela ar an ini
dalam >,elompok penelaahan Alkitab di rumah, dalam salah satu kelas di gere-
ja, atal I di Sekolah Alkitab. Saudara akan menemukan bahwa baik ~i pela-
jaran, naupun metode belajarnya sangat baik untuk maksud itu. Mc ta pela-
jaran rii dapat menjadi pembantu yang baik bagi pelajar maupun g uru,

Catatan Siswa

Ji] a saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, sauda-a akan
menerir .ia catatan siswa bersama-sama dengan mata pelajaran ini. Jika .audara
belajar nersama dalam suatu kelompok atau dalarn kelas, mungkin saud, ra akan
menerii-ia bahan yang sama. Catatan Siswa harus diselesaikan sesuai pt! unjuk-
petunjuk yang terdapat dalam buku, dan petunjuk-petunjuk dalam «.aratan
Siswa it: 1 sendiri. Saudara harus menyelesaikan dan mengirimkan setiap .'atatan
Siswa IIepada pembimbing saudara untuk dikoreksi dan untuk mend: patkan
saran-s.irannya mengenai pekerjaan saudara.

Tanda I'amat

Se-udah saudara berhasil menyelesaikan mata pelajaran ini, dan sesudah
pembim bing saudara memberikan nilai akhir bagi Catatan Siswa, maka ~au dara
akan rn: nerima Tanda Tamat. Setelah menyelesaikan 18 buku dalam JO rogram
Pelayanan Kristen ini, saudara akan menerima suatu ijazah yang menarik, Atau,
jika saudara lebih suka, saudara dapat mempelajari mata pelajaran huntuk
memper kaya kerohanian saudara sendiri tanpa mendapat tanda tama t.

Pengarang Buku Ini

Dai id Duncan telah menjadi utusan gerejawi selama 12 tahun dan sekarang
beliau n.elayani sebagai anggota staf Pengembangan Pengajaran pad.i Lem-
baga Ku-sus Tertulis Internasional (LKTI). Sebelum melayani di LKT[, beliau
telah me ayani sebagai direktur Calvary Bible Institute (Sekolah Alkitab ~ alvari)
di Majuo, kepulauan Marshal selama 8 tahun

Pendeta Duncan memiliki gelar BA dari California State Uni' ersity-
Fullerto: I, MA. dalam ilmu pengetahuan sosial dari perguruan tinggi yang sama,
dan gela J' Doctor of Ministry dari California Graduate School of Th' ology.
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Beliau dan isteri, Sondra, tinggal di Waterloo, Belgia. Mereka mempunyai
tiga orang anak: dua puteri dan seorang putera.

Pembimbing Saudara

Pembimbing saudara dengan senang hati akan menolong saudara dengan
cara apapun yang mungkin. Jika saudara mempunyai pertanyaan tentang mata
pelajaran ini, jangan segan-segan bertanya kepadanya. Jika beberapa orang
ingin mempelajari mata pelajaran ini bersama-sama, tanyakanlah pembimbing
saudara tentang persiapan-persiapan khusus untuk studi kelompok.

Kiranya Aliah memberkati saudara sementara saudara mempelajari mata
pelajaran tentang Hidup Dalam Kristus: Suatu Pelajaran Mengenai
Keselamatan. Semoga pelajaran ini akan memperkaya kehidupan dan pelayanan
Kristen saudara. dan menolong saudara untuk memenuhi secara lebih efektif
bagian saudara dalam Tubuh Kristus.


