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PERTAMA-TAMA,
MARILAH KITA
BERBINCANG-
BINCANG
Dari Pengarang Buku Penuntun Saudara

Terlampau sering kita memikirkan hal-hal yang tak
dapat kita lakukan karena kita orang Kristen. Tetapi tujuan
hidup yang benar haruslah seperti yang dikatakan Yesus,
"Kuduslah kamu, sebab Aku kudus" (I Petrus 1:16).

Ide hidup yang positif (berguna) berarti menunjukkan
tindakan-tindakan yang benar dalam gaya hidup saudara
sebagai orang Kristen. Saudara harus mengikuti teladan
yang terdapat dalam hidup dan ajaran Yesus. Perintah-
perintah dan janji-janji yang membangun, bukan tuntutan-
tuntutan, yang membawa kepuasan dan hidup penuh suka-
cita sebagai pengganti kekecewaan.

Yesus itulah teladan kita. Kita secara pribadi bertang-
gung jawab untuk bekerja sama dengan Kristus agar meng-
hasilkan hidup yang berguna, yang merupakan akibat dari
kasih kita kepadaNya.

Kursus ini akan membantu saudara mengetahui pera-
turan-peraturan yang telah dibuat agar menolong saudara
menjadi kudus seperti Dia kudus adanya. Pelajaran-pelajaran
ini akan membantu saudara supaya mengerti bahwa pera-
turan-peraturan hidup yang benar itu dibuat untuk kepen-
tingan saudara sendiri. Allah lebih menaruh perhatian ter-
hadap keadaan saudara daripada terhadap apa yang tidak
saudara lakukan sebagai seorang Kristen.
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6 Etika Alkitab

Buku Penuntun Belajar

Buku Etika Alkitab ini berukuran saku dan dapat sau-
dara bawa serta pelajari kapan saja saudara mempunyai
waktu luang. Setiap hari usahakanlah untuk menyisihkan
sebagian dari waktu saudara untuk mempelajarinya.

Pelajarilah dengan saksama dua halaman yang pertama
dari setiap pelajaran. Hal ini akan menyiapkan pikiran sau-
dara untuk apa yang akan dipelajari selanjutnya. Berikut-
nya, pelajarilah pelajarannya, bagian demi bagian dan ikuti-
lah petunjuk-petunjuk di bagian Yang Harus Saudara Kerja-
kan. Jika tidak ada tempat untuk menuliskan jawaban sau-
dara dalam penuntun belajar ini, tuliskanlah dalam sebuah
buku catatan sehingga dapat saudara lihat kembali apabila
saudara mengulanginya. Jika saudara belajar secara berke-
lompok, ikutilah petunjuk-petunjuk dari pemimpin kelom-
pok saudara.

Saudara akan melihat bahwa pada permulaan setiap pela-
jaran diberikan tujuan-tujuan. Kata tujuan dipakai dalam
buku ini untuk menolong saudara mengetahui apa yang
dapat saudara harapkan dari pelajaran ini. Tujuan adalah
semacam sasaran, atau maksud tertentu. Saudara akan bela-
jar lebih baik jika selalu mengingat tujuan-tujuan itu.

Catatan Siswa

Jika saudara belajar untuk memperoleh Surat tanda
tamat, maka saudara akan menerima lembaran yang
disebut Catatan Siswa: Etika Alkitab. Isilah catatan
siswa menurut petunjuk yang terdapat dalam pelajaran
4 dan 8.

Catatan Siswa itu hendaknya saudara kirim ke kantor
LKTI di daerah saudara menurut petunjuk-petunjuk yang
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terdapat di dalamnya. Jika saudara melakukan ini, saudara
akan menerima surat tanda tamat yang menarik.

Perihal Pengarang-pengarangnya

John dan Sara Miles adalah pasangan suami istri yang
telah memanfaatkan latar belakang dan pengalaman mereka
sebagai guru dan utusan gerejawi untuk menulis kursus ini.
John Miles, yang mempunyai gelar Ph. D. untuk bahasa Pe-
rancis, dewasa ini menjadi dekan departemen bahasa Peran-
cis di Wheaton College, Wheaton, Illinois, Amerika Serikat.
Sara Miles, yang bergelar sarjana untuk pendidikan Kristen
dan sarjana lengkap Biologi, sekarang ini menjadi dosen bio-
logi dan pembimbing karir di Wheaton College. Mereka
telah melayani sebagai utusan gerejawi di Zaire, Afrika, dari
tahun 1965 sampai 1968.

Sekarang saudara telah siap untuk mempelajari pela-
jaran 1. Semoga Allah memberkati saudara pada waktu
saudara mempelajari kursus ini!


