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Institut Thirdmill ada untuk menguatkan gereja-gereja dan pemimpin-pemimpin lokal secara 

global, untuk melengkapi orang-orang lain bagi pelayanan melalui pelatihan Alkitab 
bersertifikat secara gratis. 

 
Apakah itu Institut Thirdmill? 
 Selama lebih dari dua puluh tahun, Richard Pratt dan Third Millennium Ministries telah 
membuat “Pendidikan Alkitab, Bagi Dunia, Gratis” di dalam bentuk kualitas tinggi, pelajaran-
pelajaran multimedia meliputi topik-topik yang secara praktis semua sekolah teologi itu 
mengajarkannya di dalam departemen-departemen Biblika dan Teologinya. Pelajaran-pelajaran 
multimedia ini telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan diberikan secara gratis kepada 
mereka yang mau belajar dan ingin untuk mengenal Firman Allah lebih baik. Secara desain, seri-
seri pelajaran ini telah diproduksi sendiri-sendiri tanpa bergantung kepada seri-seri yang lain. 
Ini telah memberikan kurikulum dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengisi berbagai 
kebutuhan di dalam banyak budaya dan konteks. 

Institut Thirdmill mengenalkan sesuatu yang baru. Dia menyediakan desain dan struktur 
dengan mengombinasikan seri-seri pelajaran ini ke dalam kelas-kelas untuk memberikan murid-
murid dan pelatih-pelatih suatu pengalaman yang lebih terstandarisasi di dalam lingkungan 
komunitas belajar mereka. Institut Thirdmill juga memenuhi kebutuhan untuk struktur dengan 
memberikan arah keseluruhan dari kurikulum ke dalam tiga program sertifikat. Setiap sertifikat 
memasukkan aktivitas-aktivitas mingguan atau rutin, dan semuanya berakhir di dalam sebuah 
diploma bagi mereka yang menyelesaikan ketiganya. Dan Anda, pelatih, adalah kunci untuk 
membuat semuanya berjalan dengan baik. 
Sasaran Institut di dalam kehidupan seorang murid ada tiga. Pertama, mereka akan mengerti 
dan mengasimilasi materi. Kedua, mereka akan memelajari bagaimana menerapkan materi ke 
dalam pengalaman pelayanan mereka sekarang dan di dalam dunia nyata. Ketiga, materi ini 
akan memperkaya hubungan mereka dengan Allah dan memfasilitasi pertumbuhan mendalam 
dengan-Nya. 
 
Apakah peran Anda sebagai seorang pelatih? 
 Sebagai seorang pelatih, peran Anda sebagai seorang mentor itu vital bagi kesuksesan 
murid Anda. Anda menuntun yang lain melewati materi. Di dalam banyak cara, peran Anda 
adalah fasilitator. Pelajaran video itu akan memberikan banyak pengajaran, kuis-kuis, dan ujian 
yang akan dikerjakan untuk menilai, dan pedoman diskusi akan memberikan murid-murid the 
prompts yang dibutuhkan untuk mengartikulasikan apa yang mereka telah pelajari. Peran Anda 
itu memonitor semua dan memastikan materi-materi bagi setiap kelas itu digunakan sampai 
potensi penuh di dalam konteks khusus Anda, khususnya dalam hal Badge Institut (keahlian 
pelayanan dan hidup). Untuk memelajari lebih jauh mengenai peran pelatih dan filsafat Institut 
pada pelatihan, tolong silakan melihat dokumen “Prinsip-Prinsip Pelatihan Institut Thirdmill.” 
 



Siapakah yang seharusnya Anda kumpulkan? 
 Orang-orang yang Anda kumpulkan bagi grup atau kelompok Anda itu benar-benar 
terserah Anda. Pastikan mereka berdedikasi dan bersemangat untuk belajar. Pastikan mereka 
memiliki waktu dan energi untuk memasuki suatu program seperti ini. Pastikan mereka 
bergabung dengan Anda dengan alasan yang tepat. Sesudah itu, Anda bebas untuk 
memasukkan siapapun yang Anda mau. 

Versi 2.1 
 Dengan hal tersebut dikatakan, banyak dari apa yang telah dimasukkan di dalam 
kurikulum Institut itu telah ada di dalam pikiran pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin 
gereja yang kesulitan sumber daya dan juga pendeta/pemimpin-dalam-latihan.  
Badge-Badge Institut (lebih banyak penjelasan di bawah) telah didesain sebagai respons kepada 
kebutuhan-kebutuhan umum yang dihadapi pendeta/pemimpin, baik di dalam pelayanan 
mereka dan di dalam kehidupan pribadi mereka. Ini bukan berarti bahwa komponen-komponen 
tersebut tidak akan berguna bagi orang lain, pastinya. Tetapi manfaat mereka akan paling jelas 
dilihat oleh mereka yang sekarang ada di posisi gerejawi atau memiliki peran di dalam 
pelayanan aktif. 
 Ingatlah, kami mengantisipasi para murid akan menghabiskan sekitar tiga sampai lima 
jam per minggu di dalam studi mereka sendiri dan sekitar satu setengah jam seminggu dengan 
Anda di dalam grup mereka. Kelas-kelas ini berkisar antara 7 sampai 11 minggu apabila Anda 
memilih untuk bertemu tiap minggu. Dan setiap sertifikat mencakup empat atau lima kelas. 
Sebelum membawa para murid ke dalam grup anda, penting untuk memberitahu mereka di 
depan berapa banyak waktu dan usaha yang diperlukan dan berapa rutin Anda berencana 
untuk bertemu. 
 Terakhir, ukuran grup itu penting untuk dipikirkan ketika Anda membentuk grup-grup 
untuk belajar bersama. Sebagai seorang pelatih, Anda akan memonitor perkembangan murid-
murid ini dan memimpin mereka di dalam diskusi setiap minggu. Bagi kebanyakan orang, 
memiliki sebuah grup lebih besar dari 5-6 akanlah sulit. Mungkin sebagian dapat memiliki grup-
grup sebesar 12-15, tetapi kami akan mendorong mereka untuk memecah grup-grup tersebut 
ke unit-unit lebih kecil bagi waktu diskusi dengan pemimpin-pemimpin diskusi yang telah 
ditentukan. Pada saat yang sama, jika Anda hanya memiliki seorang murid di dalam grup Anda, 
jangan membiarkan itu menghentikan Anda.  
 
Sebepara sering sebaiknya Anda berkumpul? 
 Kami merekomendasikan bahwa Anda bertemu setiap minggu untuk mendiskusikan 
materi setiap modul. Ini akan paling baik di dalam memfasilitasi pengertian dan penerapan 
pelajaran di dalam setiap modul. Kami juga mengerti bahwa ini tidaklah selalu mungkin di 
dalam semua konteks yang diberikan. Seperti yang sebelumnya disebutkan, Anda memiliki 
kebebasan untuk menentukan seberapa sering Anda bertemu. 
 
3 Sertifikat = 1 Diploma 
  Institut Thirdmill saat ini menawarkan program-program sertifikat yang berbeda, 
ketika diselesaikan secara keseluruhan, menjadikan Diploma di dalam Pelayanan Kristen dari 
Institut. Yang pertama dari ini disebut Sertifikat Fondasi. Sertifikat empat kelas ini memberikan 
suatu fondasi solid di dalam Alkitab dan Teologi dan ini merupakan tempat di mana semua grup 



harusnya memulai. Sesudah menyelesaikan, grup-grup dapat mengerjakan pada Sertifikat di 
dalam Studi Biblika, Sertifikat di dalam Studi Teologis, atau keduanya pada saat yang sama. Ini 
telah didesain bahwa setiap sertifikat haruslah mengambil waktu sekitar satu tahun jika pelatih 
Anda memberikan istirahat di antara setiap kelas. Ini dapat dilakukan lebih cepat atau 
membutuhkan waktu lebih panjang tergantung pada apa yang Anda dan komunitas belajar 
Anda putuskan.  
  Sertifikat di dalam Studi Biblika mencakup kelas-kelas Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru Thirdmill yang masih tersisa, sedangkan Sertifikat di dalam Studi Teologis 
mencakup kelas-kelas Teologi Thirdmill yang masih tersisa. Entahkah Anda mengikuti semua 
kelas Alkitab yang tersisa, dan semua kelas teologi yang tersisa, atau bolak-balik di antara 
keduanya sampai Anda menyelesaikan keduanya itu terserah Anda sebagai pelatih. Tidak 
seperti empat kelas dari Sertifikat Fondasi, baik sertifikat Alkitab dan Teologi mencakup lima 
kelas. 
 
 
Desain Kelas Institut Thirdmill 
 Kelas-kelas Institut Thirdmill adalah sebuah kombinasi seri pelajaran Thirdmill ditambah 
dokumen-dokumen tambahan seperti Pedoman Studi, Pedoman Diskusi, dan Badge-Badge 
Institut (keahlian pelayanan dan hidup). Kelas-kelas ini juga memasukkan pedoman kelas, kuis 
mingguan dan ujian akhir. Di dalam upaya menstandarisasi kurikulum Thirdmill ke dalam kelas-
kelas selama 7-11 minggu, kami telah mengombinasikan seri-seri 1-3 pelajaran di dalam setiap 
kelas. Contohnya, Kelas Fondasi Teologis adalah kombinasi dari Pengakuan Iman Rasuli dan 
Membangun Teologi Anda. Dengan melakukan ini, Anda akan memerhatikan bahwa kelas video 
dan isi manuskrip dari Fondasi Teologis Modul 7 akan mengatakan bahwa itu merupakan 
Pelajaran 1 dari Membangun Teologi Anda. Untuk mencegah adanya kebingungan, penting 
untuk menunjukkan detail ini kepada para murid Anda. 
 
Ruang Kelas Online dan microSD Offline 
 Suatu cara kunci untuk menggunakan Institut Thirdmill adalah kelas online 
institute.thirdmill.org . Ini merupakan tempat di mana para siswa membuat akun, mendaftar ke 
dalam kelas-kelas, menonton pelajaran, mengambil kuis, dan mengunduh dokumen-dokumen 
yang relevan. Dan ini adalah tempat di mana Anda akan dapat memonitor kemajuan mereka. 
Ini juga tempat di mana Anda akan dapat menemukan semua yang Anda perlukan untuk 
memfasilitasi sebuah grup para murid yang tidak memiliki akses internet dan memerlukan versi 
“offline”.  
 
Semua materi juga tersedia melalui microSD di dalam format yang dapat dicetak (print) ketika 
internet tidak ada. Untuk meminta offline microSD, isilah formulir ini thirdmill.org/request.  
 
Elemen-Elemen dari Setiap Kelas 

• Pedoman Kelas 
• Badge Institut 
• 7-10 Modul  
• Ujian Akhir 

http://www.institute.thirdmill.org/
http://thirdmill.org/request


 
Pedoman Kelas 
 Semua kelas Institut Thirdmill akan mencakup sebuah Pedoman Kelas. Dokumen ini 
dapat ditemukan pada bagian atas halaman kelas dan pada microSD. Itu akan mencakup 
informasi dasar di dalam hubungan dengan isi dan tujuan dari kelas. Secara khusus, itu akan 
mencakup suatu deskripsi kelas, sasaran dan tujuan bagi kelas, suatu daftar modul, suatu 
penjelasan elemen kelas, informasi penilaian dan daftar profesor/pendeta yang berkontribusi 
ke dalam isi pelajaran. 
 
Badge Institut (keahlian pelayanan dan hidup) 
 Satu karakteristik Institut Thirdmill yang berbeda adalah kerja grup Anda pada badge-
badge pelayanan setiap kelas. Petunjuk-petunjuk diberikan pada setiap kelas bagi badge yang 
telah ditugaskan dan apa yang dibutuhkan untuk dicapai sebelum badge itu dapat diberikan. 
Setiap dokumen badge mengandung empat komponen: suatu ayat/paragraf pembuka 
menjelaskan topik badge, Komponen Badge, Topik Diskusi, dan Call to Action. Harapan kami 
Anda akan mengambil sebagian waktu di dalam grup Anda di awal dari setiap kelas untuk 
membicarakan pemikiran-pemikiran yang lebih besar yang diberikan di dalam topik diskusi 
sebelum masuk ke dalam call to action terhadap bagian akhir dari kelas. 
 Badge kerja, baik diskusi maupun call to action, haruslah mengambil bagian dari diskusi 
rutin di dalam grup Anda setiap kali Anda bertemu. Anda, sebagai pelatih, akan menggunakan 
pengertian Anda akan topik badge untuk memfasilitasi badge kerja dan memberikan stempel 
final persetujuan sesudah penyelesaian Kriteria Badge. Sesudah kriteria dipenuhi, pelatih Anda 
dapat mengecek bahwa Anda telah menyelesaikannya. Badge-badge meliputi topik-topik 
seperti pengajaran, kepemimpinan, dan kehidupan bergereja, doa, penginjilan, dan kehidupan 
devosi dan lainnya. 
 
Elemen-Elemen dari setiap Modul 

• Pelajaran Video/Manuskrip/Audio 
• Pedoman Studi 
• Kuis 
• Pedoman Diskusi/Waktu di dalam Komunitas Belajar 

 
1. Pelajaran Video/Manuskrip/Audio 
 Pusat dari kurikulum apapun adalah isi yang dibawakan dan cara/sikap di mana isi 
tersebut disampaikan. Institut Thirdmill diberkati dengan memiliki akses kepada kurikulum 
multimedia alkitabiah yang terbaik melalui Third Millennium Ministries. Setiap minggu Anda 
akan menonton, membaca atau mendengar suatu pelajaran yang meliputi grafik-grafik award-
winning (yang memenangkan penghargaan), wawancara-wawancara dari para pendeta dan 
profesor seluruh dunia, dan pengajaran Alkitab yang solid. 
 
2. Pedoman Studi 
Meskipun pelajaran Thirdmill ditulis di dalam gaya yang jelas dan mudah dimengerti, mereka 
masih memiliki topik-topik yang terkadang sulit dimengerti. Pada waktu yang sama, satu 



pelajaran mungkin mencakup cukup banyak informasi, banyak kali lebih dari apa yang dibahas 
oleh profesor di dalam kelas selama beberapa pertemuan. Untuk menolong para murid 
mengerjakan material dengan niat dan teliti, kami menyediakan pedoman studi bagi setiap 
modul. Setiap pedoman studi dibagi ke dalam bagian-bagian dengan kode-kode waktu yang 
berkorespondensi dengan kategori-kategori utama yang dibahas di dalam setiap modul. Bagian-
bagian mengandung dua komponen utama: suatu Ikhtisar untuk Mencatat dan Pertanyaan 
Review. Para murid diminta menggunakan Ikhtisar untuk Mencatat ketika menonton ceramah-
ceramah video, dan kemudian menjawab Pertanyaan Review di dalam mempersiapkan bagi 
kuis modul. Sebagai seorang pelatih, pastikan para murid menggunakan pedoman studi ini 
ketika mereka memelajari materi setiap minggu. 
 
3. Kuis  
 Setiap modul mencakup kuis 20 pertanyaan yang akan mencakup pilihan ganda, 
Benar/Salah, dan pertanyaan menjodohkan. Sesudah para murid menonton video, mencatat, 
dan cukup memelajari materi, mereka perlu mengerjakan kuis, yang telah didesain untuk 
dikerjakan sekitar 20 menit (satu menit per pertanyaan). Agar mencapai suatu nilai kelulusan, 
dan kuis ditandai “lulus/selesai,” mereka haruslah menerima nilai di atas 80%. Apabila seorang 
murid tidak mencapai paling tidak 80%, mereka dapat mengerjakan kuis lagi tetapi harus 
menunggu paling tidak satu jam sebelum membuka kuis tersebut kembali. Kami sangat 
mendorong para murid untuk menggunakan jam tersebut untuk belajar sebelum mengerjakan 
kuis kembali. Mereka diperbolehkan mengerjakan berulang kali sebanyak mungkin diperlukan 
sampai mereka mendapatkan nilai kelulusan.  
 Meskipun pada akhirnya tergantung kepada Anda sebagai pelatih, kami juga mendorong 
Anda untuk menuntut para murid belajar dengan seharusnya dan menerima suatu nilai 
kelulusan pada kuis sebelum datang kepada pertemuan diskusi mingguan/rutin. Ini akan 
memastikan, paling tidak, bahwa mereka mengerti materi-materi kelas untuk minggu itu dan 
siap untuk membicarakannya di dalam grup Anda. 
  
4. Pedoman Diskusi/Waktu di dalam Komunitas Belajar 
 Sampai poin ini, Anda mungkin berkata kepada diri Anda sendiri, “Selain memonitor 
semuanya, tidak ada banyak hal yang dapat saya lakukan sebagai seorang pelatih…” yang dapat 
dimengerti. Kebanyakan orang mengasosiasikan pendidikan dengan menyediakan pelajaran-
pelajaran video dan kuis-kuis mereka sendiri. Tetapi Thirdmill selalu sangat menghargai 
interaksi muka-dengan-muka yang ada di dalam grup-grup diskusi, dan inilah saat di mana Anda 
ada. Pada setiap modul, kami telah memasukkan Pedoman Diskusi yang Anda akan gunakan 
untuk memimpin percakapan dengan grup Anda setiap minggu mengenai pelajaran-pelajaran 
yang para murid telah lewati. Dan jangan membuat kesalahan, karena selama percakapan-
percakapan inilah para murid akan benar-benar mensolidkan konsep-konsep dari pelajaran di 
dalam pemikirannya dan mendapatkan apa yang mereka perlu terapkan di dalam pelayanan 
dan hubungan pribadi mereka dengan Allah. 
 
Setiap Pedoman Diskusi akan mengandung dua bagian: Pertanyaan Diskusi pada halaman 
pertama dan suatu Studi Kasus dengan suatu pernyataan review dan pertanyaan pada halaman 
kedua. Sebagai pelatih, Anda akan memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan komponen 



apapun dari Pedoman Diskusi yang mereka mau untuk memfasilitasi diskusi, yang seharusnya 
berlangsung sekitar satu jam sampai satu jam setengah. Ini dapat bervariasi tergantung 
kebutuhan, konteks budaya, dan ukuran grup. Beberapa minggu Anda mungkin menggunakan 
satu pertanyaan diskusi dan studi kasus. Beberapa minggu Anda mungkin menggunakan 
beberapa pertanyaan diskusi, dan sudah. Dan beberapa minggu Anda mungkin menggunakan 
semuanya. Tujuan pedoman ini adalah untuk menyediakan Anda, sebagai pelatih, suatu alat 
untuk memfasilitasi percakapan yang baik, sehat, dan kuat di antara anggota grup Anda ketika 
mereka berusaha mengerti konsep pelajaran dengan lebih baik. Tetapi, Anda memilih untuk 
menggunakan Pedoman Diskusi, pastikan murid-murid Anda mengetahui bahwa mereka 
diharapkan untuk telah memikirkan dan menjawab semua pertanyaan diskusi pada halaman 
pertama dan sudah harus siap untuk mendiskusikan mereka. Sebagai tambahan, mungkin akan 
bermanfaat jika mereka telah membaca studi kasus dan mempersiapkan diri untuk 
membicarakannya. Tidaklah perlu untuk mereka menjawab pertanyaan pada studi kasus 
sebelum pertemuan grup Anda karena mereka dimaksudkan untuk didiskusikan bersama 
sebagai satu grup. 
 Satu catatan lain pada diskusi grup, peran Anda sebagai pelatih mencakup tanggung 
jawab untuk memastikan semua di dalam grup Anda berpartisipasi dengan secukupnya. 
Sebagian berbicara lebih. Sebagian berbicara kurang. Tetapi jika Anda menemukan bahwa 
seseorang mendominasi percakapan sehingga yang lain tidak dapat mengekspresikan 
pemikiran-pemikiran mereka dengan jelas atau cukup sering, Anda perlu untuk menemukan 
cara yang paling sesuai di dalam budaya untuk mengoreksinya. Pada saat yang sama, jika 
banyak orang di dalam grup Anda itu secara natural cenderung tetap tenang dan membiarkan 
yang lain berbicara, itu terserah Anda untuk memberi mereka dorongan dan kebebasan untuk 
membagikan pemikiran-pemikiran mereka di dalam grup. 
 
Ujian Akhir 
 Pada akhir setiap kelas, kami telah memasukkan 60 pertanyaan ujian akhir yang 
meliputi isi dari semua pelajaran di dalam kelas tersebut. Seperti kuis-kuis, para murid haruslah 
mencapai 80% sebelum kelas online menandai aktivitas ujian sebagai “selesai”. Dan seperti 
kuis-kuis, para murid bebas untuk mengambil ujian sebanyak mungkin yang diperlukan untuk 
mencapai nilai tersebut, dengan paling tidak ada jarak satu jam sebelum mengerjakan ujian 
ulang. 


