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PROGRAM PELAYANAN KRISTEN LKTI

Buku pegangan ini adalah salah satu dari delapan belas buku pelajaran Pro-
gram Pelayanan Kristen Lembaga Kursus Tertulis Internasional. 1 ambang di

_fijjl sebelah kiri merupakan petunjuk untuk urutan pelajaran dalam se ri ini, yang
~ tercuri dari tiga unit dan tiap unit mempunyai enam buku. Menolong Orang

Kri..ten Bertumbuh: Pendidikan Kristen adalah mata pelajaran keempat dalam
UmI III. Saudara akan mendapat manfaat lebih besar, kalau mengikuti
pela jaran-pelajaran ini menurut urutan yang ditetapkan.

Bahan pelajaran dalam Program Pelayanan Kristen ini direncanakan dalarn
beni uk untuk belajar sendiri, khusus untuk pekerja-pekerja Kristen. I 'ara peserta
akan memperoleh pengetahuan Alkitab dan ketrampilan yang perlu bagi
pel.ryanan Kristen yang praktis. Saudara boleh mengikutinya untuk menerima
ijaz rh atau untuk perkembangan pribadi.

PERHATIAN

Bacalah Kata Pengantar dengan saksama. Penting sekali saudar 1mengikuti
pel t I nj uk-petunjuk ini supaya dapat mencapai tujuan pelajaran ini d ln memper-
sial kan diri untuk mengerjakan Catatan Siswa.

Alamatkan semua surat kepada pembimbing saudara pada a lamat yang
tel ( mtum di bawah ini:

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



Kata Pengantar
Pernahkah saudara berpikir, "Mengapa gereja memasukkan program

pengajaran di dalam pelayanannya?" atau "Bagaimana hubungan pengajaran
dengan apa yang hendak dikerjakan gereja?" Pengasuhan orang Kristen
sangatlah penting untuk pelayanan gereja. Pelayanan pengajaran menolong kita
bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam iman Krisren. Hal ini juga sangat
berguna dalam mempersiapkan dan melatih kita untuk melibatkan diri dalam
pelayanan menjangkau orang lain. Mempelajari bahan pelajaran ini akan
menolong saudara untuk bertumbuh ke arah kedewasaan iman dan menjadi
sadar akan kebutuhan pribadi untuk mendapat lebih banyak pengajaran Kr isten.
Hal ini juga akan menolong saudara dalam melatih dan memperlengkapi diri
sehingga dapat mengambil kesempatan melibatkan diri dalam mengajarkan iman
Kristen kepada orang lain.

Orang Kristen mengakui bahwa Alkitab adalah kekuasaan tertinggi dalam
soal iman dan tindakan Kristen. Mereka mencoba membangun pelayanan atas
konsepsi-konsepsi dan prinsip-prinsip dari Alkitab. Dalam pelajaran ini saudara
akan memperoleh pengertian yang lebih baik tentang pelayanan pengasuh
Kristen dengan cara belajar secara langsung dari Alkitab dan dcngan mempela-
jari beberapa hal praktis tentang proses belajar-mengajar.

Metode pengajaran di tempat saudara mungkin berbeda dcngan yang saya
ketahui. Walaupun demikian, Alkitab memberikan pada kita prinsip-prinsip
luas untuk melaksanakan pelayanan kita. Karcna itu, kita memiliki banyak
kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinvip tersebut dcngan cara-cara yang
berbeda sebagaimana diperlukan. Sewaktu kita memeriksa sifat kehidupan
rohani dan prinsip pertumbuhan Krivicn, kita akan menilai beberapa patokan
Alkitabiah untuk perkembangan dan pertumbuhan kehidupan rohani kita. Lagi
pula, kita akan mempertimbangkan prinsip-prinvip Alkitabiah untuk membantu
pertumbuhan iman Kristen orang lain dan cara untuk menerapkan prinsip-
prinsip tersebut ketika kita menghadapi kebutuhan rohani orang lain.
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6 MENOLONG ORANG KRISTEN BERTUMBUH

Penjelasan Mata Pelajaran

Menolong Orang Kristen Bertumbuh; Pendidikan Kristen ad dah suatu
penelitian tentang dasar Alkitab untuk pelayanan pengasuhan dan oenerapan
praktis dari pengajaran di gereja sekarang ini. Pelajaran ini menekankan murid-
munJ pada berbagai tingkat perkembangan manusia dan berbagai k -sempatan
untuk memberikan pengasuhan Kristen melalui program pelayanan ge-eja setem-
pat, kelompok-kelompok dan keluarga Kristen.

Tujuan Mata Pelajaran

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dar at:

I. Mengerti dasar pemikiran Alkitabiah untuk pengasuhan Krister "

2. Menerangkan bagaimana pengasuhan Kristen berhubungan denga, I teori dan
pr oses belajar-mengajar.

3. Menyadari dan mempergunakan kesempatan yang tersedia bagi saudara un-
tuk mengasuh kehidupan rohani orang lain.

4. Menghubungkan pengasuhan dengan proses pertumbuhan dali perkem-
bangan kehidupan rohani serta jasmani.

5. Mengetahui pentingnya dan akibat-akibat pengasuhan Kristen dalam
hubungan yang saling mempengaruhi antara guru dan murid.

6. Membahas peran pengasuhan orang Kristen sebagaimana diterapka 1 di dalam
hubungan keluarga.

Buku Pegangan

'~audara akan menggunakan buku Menolong Orang Kristen Bertumbuh;
Pendidikan Kristen sebagai buku pelajaran dan buku pembimbing untuk mata
pelajaran ini. Selain dari buku ini, saudara juga membutuhkan sebua'i Alkitab.
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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: I) 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
teriuang - 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.
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,
maka saudara dapat menyimpan dengan lebih baik di dalam ingatan apa yang
saudara pelajari. Sesudah menjawab pertanyaan-pertanyaan penelaahan dalam
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urai al. pasal, cocokkanlah jawaban saudara dengan jawaban-jawaban yang ter-
dapat di dalam buku pelajaran. Tandailah jawaban saudara yang tid ak tepat,
kernu.lian tulislah jawaban yang tepat.

F'ertanyaan-pertanyaan ini amat penting, dan akan menolong saudara un-
tuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan pelayana 1 Kristen
saudar a. Kegiatan-kegiatan yang disarankan, juga akan menolong saud tra untuk
beralih dari teori ke praktek.

Bagaimana Menjawab Pertanyaan-pertanyaan

/"da berbagai macam pertanyaan dan soal-soal untuk menguji d ri dalam
buku pembimbing ini. Di bawah ini adalah beberapa contoh dan bagaimana
menjawabnya. Keterangan khusus akan diberikan bagi jenis-jenis pe rtanyaan
lain y.mg mungkin timbul.

F'ertanyaan PILIHAN GANDA meminta saudara memilih salah satu dari
jawat an yang sudah disediakan.

Conu.h Pertanyaan Pilihan Ganda

1 All, itab mempunyai sejumlah
a) 100 buku
b) 66 buku.
c) 27 buku .

.l.iwaban yang benar ialah bj 66 buku. Lingkarilah b) dalam buku pem-
bimbing seperti berikut ini:
1 AB, itab mempunyai sejumlah
a) 1()(1 buku.

®66 buku.
c) 27 buku.

(Kadang-kadang bagi pertanyaan pilihan ganda ini ada lebih jari 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.
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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.

@ 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 .

.J. a Menerima Hukum Taurat di Gunung Sinai.

~. b Memimpin umat Israel menyeberangi Sungai Yordan.

:L. c Berbaris mengelilingi Yerikho .

. /. d Diam di istana Firaun.

I) 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.

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 ,jl Sekolah Alkitab. Saudara akan menemukan bahwa baik isi I,elajaran,
maupun metode belajarnya sangat baik untuk maksud itu. Mata pel ijaran ini
dapar menjadi pembantu yang baik bagi pelajar maupun guru.

Catatan Siswa

.lrka saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, saut ara akan
menerima catatan siswa bersama-sama dengan mata pelajaran ini. Jik a saudara
belajar bersama dalam suatu kelompok atau dalam kelas, mungkin sau jara akan
rneneurna bahan yang sama. Catatan Siswa harus diselesaikan sesuai ,letunjuk-
petunjuk yang terdapat dalam buku, dan petunjuk-petunjuk dalani Catatan
Siswa itu sendiri. Saudara harus menyelesaikan dan mengirimkan setia 1 Catatan
Siswa kepada pembimbing saudara untuk dikoreksi dan untuk men dapatkan
saran -sarannya mengenai pekerjaan saudara.

Tanda Tamat

~,esudah saudara berhasil menyelesaikan mata pelajaran ini, da 1 sesudah
pembimbing saudara memberikan nilai akhir bagi Catatan Siswa, mak a saudara
akan menerima Tanda Tamat. Setelah menyelesaikan 18 buku dalam Program
Pelayanan Kristen ini, saudara akan menerima suatu ijazah yang mena-ik. Atau,
jika suudara lebih suka, saudara dapat mempelajari mata pelajaran ini untuk
memperkaya kerohanian saudara sendiri tanpa mendapat tanda ta liat.

Pengarang Buku Ini

Dwayne E. Turner menulis buku ini dari latar belakang pendidlkan dan
pengalaman di bidang pengajaran Kristen. Ia telah melayani sebagai gembala
sidang, wakil-gembala, dan pendeta pendidikan Kristen, sambil nendapat
peng.rlaman dalam berbagai pelayanan ini. Ia ditahbiskan pada tahun 1970.

Dari tahun 1968-1974, Pendeta Turner melayani sebagai tenaga pengajar
di Nurthwest C:ollege Kirkland, Washington. Pada tahun 1975, keti s.a ia pin-
dah ~e kota Cebu, Filipina, ia memulai karier utusan gerejawi sebagai rektor
Immanuel Bible College di mana ia melayani selama tiga tahun. Sebagai pen-
didik, Pendeta Turner telah terlibat dalam pengembangan kurikulum 1ntuk pen-
didikan Kristen di Filipina.

Pendeta Turner memperoleh gelar sarjana muda dalam Alkitab dWI Teologi
dari North Central Bible College, Minneapolis, Minnesota, dan gel, r M.R.E.
dari Conservative Baptist Theological Seminary di Denver, Colorado. Ia
memperoleh gelar M.A. dalam bidang misi dari Assemblies of God Graduate
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School di Springfield, Missouri. Sekarang ini beliau seorang kandidat Doctor
dalam bidang kependetaan dari Conservative Baptist Theological Seminary.
Beliau telah menikah dan mempunyai dua orang anak laki-laki.

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 Allah memberkati saudara sementara saudara mempelajari mata
pelajaran tentang Menolong Orang Kristen Bertumbuh: Pendidikan Kristen.
Semoga pelajaran ini akan memperkaya kehidupan dan pelayanan Kristen
saudara, dan menolong saudara untuk memenuhi secara lebih efektif bagian
saudara dalam Tubuh Kristus.


