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PRO(.RAM PELAYANAN KRISTEN LKTI
B Iku pegangan ini adalah salah satu dari delapan belas buku pelaja r an Program Pelayanan Kristen Lembaga Kursus Tertulis Internasional.
Lambang di
sebela \ kiri merupakan petunjuk untuk urutan pelajaran dalam seri I ni, yang
terdiri dari tiga unit dan tiap unit mempunyai enam buku. Dasar-Dasar
Kebenaran - Suatu Penelaahan Tentang Ajaran Alkitab adalah mata t elajaran
ketiga dalam Unit I. Saudara akan mendapat manfaat lebih besa t , kalau
mengi', uti pelajaran-pelajaran
ini menurut urutan yang ditetapkan
Buhan pelajaran dalam Program Pelayanan Kristen ini direncanak: Lndalam
bentul untuk belajar sendiri, khusus untuk pekerja-pekerja Kristen. Par 1 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 n iengikuti
petunj .ik-petunjuk ini supaya dapat mencapai tujuan pelajaran ini dan mempersiapka l1 diri untuk mengerjakan Catatan Siswa.
A lamatkan semua surat kepada pembimbing
tercantum di bawah ini:

International
Correspondence
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
(Brussels) Belgium

saudara

Institute

pada alar iat yang

Kata Pengantar

Apakah Penelaahan

Tentang Asas-Asas

Ajaran Kristen Itu?

Apakah yang diyakini Mahatma Gandhi, bapak India modern, sebagai
penyakit-penyakit abad kedua puluh? Mengapa Benito Juarez memilih untuk
memisahkan gereja dan negara di Mexico?
Agar dapat menemukan apa yang diajar kedua orang ini dan orang-orang
besar lainnya tentang suatu pokok, biasanya kita harus membaca seluruh karya
tulis mereka. Dalam kasus Gandhi, kita mesti membaca 80 buku! Pikirkanlah
betapa mudahnya bagi kita kalau dapat menemukan satu buku yang menggolong-golong kan semua yang diajarkannya menurut topik.
Kita menjumpai masalah yang sama dalam usaha menelaah begitu banyak
pokok dalam Alkitab. Sebagaimana mungkin saudara telah temukan, ajaranajaran Kitab Suci tidak disajikan menurut topik. Sebagai contoh, kitab Kejadian tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai ke-Allahan kepada kita.
Demikian juga dengan kitab-kitab lainnya.
Karena itu, salah satu cara yang penting untuk mempelajari Alkitab ialah
menelaah seluruhnya untuk menemukan semua ajaran yang berhubungan
dengan topik tertentu. Ini menolong kita untuk melihat dengan cepat keseluruhan gagasan dan menata seluk beluknya secara logis. Ini adalah suatu cara
praktis untuk mengorientasikan pikiran kita dan menyesuaikan hidup kita
dengan prinsip-prinsip alkitabiah.
Nama tehnis untuk penelaahan Alkitab seperti ini ialah teologi sistematis.
Dalam mata pelajaran ini, kita akan menuruti rencana sedemikian sementara
menyelidiki Kitab Suci untuk melihat apa yang diajarkannya tentang alam
semesta, penguasanya, warga yang diperintah, dan struktur yang dipakai Allah
untuk pengembangan mereka. Kita juga akan menemukan apa yang diajarkan
Alkitab tentang masa depan.
Penyelidikan secara sistematis terhadap apa yang dikatakan Alkitab
mengenai hal-hal yang penting akan menolong kita untuk mengetahui apa yang
dapat diharapkan dari Allah dan apa yang Ia harapkan dari kita. Sebagai akibatnya, kita akan bertumbuh secara rohani.
5
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Penjelasan

Mata Pelajaran

Dasar-Dasar Kebenaran: Suatu Penelaahan Tentang Ajaran A lkitao adalah
penelaahan
sistematis yang bersifat pengantar tentang dasar-dasar
ajaran
Alkitab, Topik-topik utama meliputi hakekat Allah, tindakan-tindaka
I Allah,
kegiatan dan keterbatasan malaikat, Penciptaan, kejatuhan manusia. rencana
penebu san Allah, sumber Alkitab, Gereja, dan rencana akhir Allah untu kumat
manusi a. Mata pelajaran ini merupakan penelaahan dasar yang praktis tentang
ajaran alkitabiah dan penerapannya
dalam kehidupan orang percaya Tematema besar dari Alkitab diselidiki dan didukung oleh banyak ayat Kitab Suci.

Tujuan Mata Pelajaran
Se-udah

menyelesaikan

1. Mendaftarkan

sifat-sifat

mata pelajaran

ini, saudara

seharusnya

ilahi dan pribadi dari Pribadi-Pribadi

Iapat:

Tri tunggal

(ke-Allahan).
2. Menggambarkan
yang disediakan
Allah.

penciptaan manusia, kejatuhan manusia dan jalar keluar
Allah untuk memulihkan persekutuan antara mam sia dan

3. Men -elaskan apa yang dapat kita ketahui tentang malaikat-malaika kudus
dan lahat serta kegiatan mereka masing-masing.
4. Menerangkan maksud dan kegiatan-kegiatan
masa depannya yang kekal.

Gereja dan rencana Allah bagi

5. Memutuskan untuk dipimpin dalam semua segi kehidupan saudara 01 eh norma iman dan perilaku yang berdasarkan kebenaran alkitabiah.

Buku Pegangan
Saudara akan menggunakan buku Dasar-Dasar Kebenaran oleh Floyd C.
W. Woodworth, Jr. dan David Duncan sebagai buku pelajaran dan buku pembimbing untuk mata pelajaran ini. Selain dari buku ini, saudara juga membutuhkan sebuah Alkitab.

KATA PENGANTAR
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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 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 tentang 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 direncanakan sedemikian rupa untuk menolong saudara mencapai tujuan-tujuan
pasal.
Beberapa pertanyaan
dalam uraian pasal dapat dijawab pada tempattempat yang telah disediakan di dalam buku pelajaran saudara. Pertanyaanpertanyaan lainnya memerlukan sebuah buku tulis. Pada waktu menulis 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 dalam buku
pelajaran ini sebelum saudara sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan
itu lebih
dahulu. Sebab kalau saudara sendiri menemukan jawaban-jawaban
tersebut,
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maka .audara dapat menyimpan dengan lebih baik di dalam ingatan apa yang
saudar a pelajari. Sesudah menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelaahan dalam
uraian pasal, cocokkanlah jawaban saudara dengan jawaban-jawaban
lang terdapat .Ii dalam buku pelajaran. Tandailah jawaban saudara yang tidi.k tepat,
kemudian tulislah jawaban yang tepat.
Pertanyaan-pertanyaan
ini amat penting, dan akan menolong saudara untuk mengembangkan
dan meningkatkan
pengetahuan dan pelayanar Kristen
saudar i. Kegiatan-kegiatan yang disarankan, juga akan menolong saudara untuk
beralih dari teori ke praktek.

Bagaimana Menjawab Pertanyaan-pertanyaan
Ada berbagai macam pertanyaan dan soal-soal untuk menguji di "I dalam
buku pembimbing ini. Di bawah ini adalah beberapa contoh dan ba ~aimana
menja wabnya, Keterangan khusus akan diberikan bagi jenis-jenis PCI tanyaan
lain yang mungkin timbul.
Pvrtanyaan PILIHAN GANDA meminta saudara memilih salah: atu dari
jawaban yang sudah disediakan.

Conton Pertanyaan Pilihan Ganda
1 Alk Itab mempunyai
a) 100 buku
b) 66 buku,
c) 27 buku.

sejumlah

Jawaban yang benar ialah b) 66 buku. Lingkarilah
bimbing seperti berikut ini:
1 Alkitab mempunyai sejumlah
a) 100 buku.
@66 I-uku.
c) 27 l-uku.

b) dalam bucu pem-

(kadang-kadang
bagi pertanyaan pilihan ganda ini ada lebih cari satu
jawaban yang benar. Dalam hal itu, saudara harus melingkari huruf ch depan
setiap awaban yang benar.)
Pertanyaan BENAR-SALAH
meminta saudara memilih pertanyaan
BENA R dari antara beberapa pernyataan.

yang

KATA PENGANT AR
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Contoh Pertanyaan Benar-Salah
1 Yang manakah yang BENAR dari pernyataan-pernyataan di bawah ini?
a Alkitab mempunyai sejumlah 120 buku.
(li) Alkitab adalah berita bagi orang-orang percaya sekarang ini.
c Semua penulis Alkitab menuliskan dalam bahasa Ibrani.
@Roh Kudus mengilhami penulis-penulis Alkitab.
Pernyataan b dan d benar. Saudara harus melingkari kedua huruf itu untuk 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 .

..
1a

Menerima Hukum Taurat di Gunung Sinai.

.~. b Memimpin umat Israel menyeberangi Sungai Yordan.

l) Musa
2) Yosua

,:t" e Berbaris mengelilingi Yerikho .

..J.

d Diam di istana Firaun.

Kalimat a dan d berhubungan dengan Musa, sedangkan 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.
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.
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,
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atau d i Sekolah, Alkitab. Saudara akan menemukan bahwa baik isi p -lajaran,
maupun metode belajarnya sangat baik untuk maksud itu. Mata pela jaran ini
dapat menjadi pembantu yang baik bagi pelajar maupun guru.

Catatan Siswa
JIka saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, saud.ira akan
menenrna catatan siswa bersama-sama dengan mata pelajaran ini. Jika saudara
belaja! bersama dalam suatu kelompok atau dalam kelas, mungkin saudara akan
menenma bahan yang sama. Catatan Siswa harus diselesaikan sesuai petunjukpetunj.ik 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 mend upatkan
saran-sarannya
mengenai pekerjaan saudara.

Tanda Tamat
Sevudah 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 1 rrogram
Pelayanan Kristen ini, saudara akan menerima suatu ijazah yang menari«. Atau,
jika saudara lebih suka, saudara dapat mempelajari mata pelajaran iiu untuk
memperkaya kerohanian saudara sendiri tanpa mendapat tanda tam at.

Pengarang Buku Ini
Floyd C. Woodworth,
Jr., dilantik sebagai pendeta syah tahun 1;)51 dan
melayani hingga kini. Sekarang ini, beliau menjadi redaktur bahan-bal an pendidikan pada Christian Training Network dan profesor pada Latin A uerican
Advanced School of Theology. Pendeta Woodworth melayani di Kuba sarnpai
tahun 1963. Pada tahun 1964, beliau menjadi Direktur Central Bible School
di Colornbia, Amerika Selatan. Pada tahun 1973, beliau pindah ke Mexico dan
terlibat dalam pengembangan bahan-bahan pendidikan Kristen melalui he Program of Advanced Christian Education, yang saat ini dikenal sebagai Christian Training Network.
I

Pendeta
Springheld,
Dari sekolah
memperoleh

Woodworth mengikuti pendidikan pada Central Bible 0 rllege di
Missouri, dan Bethany Peniel College di Bethany, Oklahorna, A.S.
yang terakhir ini, beliau memperoleh gelar B.A. Selanjutny: l. beliau
gelar M.A. dalam bidang kesusasteraan
Arnerika-Span 101 dari
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University of Southern California di Los Angeles. Pendeta Woodworth menulis
dari latar belakang yang kaya dan beragam sebagai pengajar Sekolah Alkitab,
gembala jemaat, dan penginjil. Pengalamannya sebagai pengajar lintas budaya
memberikan ciri dan pemahaman khas pada tulisannya.
David Duncan telah menjadi utusan gerejawi selama 17 tahun dan sekarang
melayani sebagai staf ahli pengembangan pengajaran pada International Correspondence Institute (Lembaga Kursus Tertulis Internasional). Sebelum bergabung
dengan ICI, beliau melayani sebagai Pemimpin Calvary Bible Institute, Majuro, Kepulauan Marshall, selama 8 tahun. Beliau memperoleh gelar B.A. dan
M.A. dari California State University-Fullerton. Beliau juga telah menyelesaikan
semua mata kuliah yang dituntut untuk gelar Doctor of Ministry pada California Graduate School of Theology. Pendeta Duncan dan isterinya Sondra bertempat tinggal di Rhode-Saint-Genese, Belgia. Mereka mempunyai empat anak yang
sudah menikah dan tinggal di Amerika Serikat.
Pembimbing Saudara
Pembimbing saudara dengan senang hati akan menolong saudara dengan
cara apa pun 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 Allah memberkati saudara sementara saudara mempelajari mata
pelajaran tentang Dasar-Dasar Kebenaran: Suatu Penelaahan Tentang Ajaran
Alkitab. Semoga pelajaran ini akan memperkaya kehidupan dan pelayanan
Kristen saudara, dan menolong saudara untuk memenuhi secara lebih efektif
bagian saudara dalam Tubuh Kristus.

