
 

Prinsip-Prinsip Pelatihan Institut Thirdmill 
 

Institut Thirdmill menggunakan kurikulum kami yang berkualitas tinggi untuk melatih para 
murid di dalam Alkitab dan teologi selain juga menambahkan penekanan tambahan pada 
penerapan pribadi dan pelayanan. Kami melakukan ini dengan menyederhanakan proses 
pembelajaran dan menambahkan di dalam dokumen-dokumen spesifik yang dimaksudkan 
untuk digunakan di dalam suatu pengaturan grup. Kurikulum kami didesain untuk membuat 
para pemimpin menghabiskan waktu lebih sedikit di dalam memersiapkan dan mengajar kelas-
kelas sehingga mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu pada penerapan lokal. Kami 
menyebut para pemimpin lokal ini Pelatih Institut. 

Cara ideal untuk berpartisipasi adalah melalui pembelajaran komunitas Institut Thirdmill — 
suatu grup orang-orang yang berkomitmen untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari. 
Kami merekomendasikan agar pembelajaran di dalam konteks pelayanan lokal dilakukan 
dengan yang lain yang juga terlibat di dalam pelayanan. Seorang Pelatih Institut memberikan 
pengawasan dan tuntunan yang diperlukan bagi grup-grup ini. Tujuan dokumen ini adalah 
menolong para Pelatih Institut memelajari lebih mengenai tugas penting ini. 

 

Teologi Pelatihan Kami 

Suatu teologi pelatihan adalah penerapan prinsip-prinsip Alkitab kepada program-program 
pelatihan. Hal ini serupa dengan cara Yesus melatih dua belas murid-Nya. Sasaran dari 
pelatihan kami bukanlah sekadar orang-orang akan memiliki banyak informasi yang baik dan 
alkitabiah, tetapi agar mereka menggunakan informasi tersebut menjadi agen-agen efektif di 
dalam kerajaan Allah. Kami ingin mereka menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia, dan kami 
ingin mereka untuk menjadi efektif di dalam membawa apa yang Allah telah janjikan untuk 
dilakukan melalui pelayanan kami: transformasi dunia ini ke dalam kerajaan Allah (Wahyu 
11:15). Kami akan meneliti satu bagian Alkitab yang mana filsafat pelatihan kami didasarkan, 
Amanat Agung di dalam Matius 28:18-20.  

“Yesus mendekati mereka dan berkata, ‘Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di 
bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam 
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada 
akhir zaman.’”  



Di dalam bagian ini, dikatakan kepada 11 murid sesudah kebangkitan Yesus dan melalui mereka 
kepada semua orang percaya, Yesus berkata kepada para pengikut-Nya untuk menjadikan 
murid. Kata kerja utama pada kalimat kedua (di dalam bahasa Yunani asli) adalah “menjadikan 
murid.” Seorang murid bukanlah seseorang yang hanya tahu banyak mengenai Alkitab atau 
hanya datang ke gereja. Seorang murid adalah seseorang yang, di dalam kesehariannya, 
mengikuti Yesus, hidup bagi-Nya, dan menggunakan karunia-karunianya untuk 
mengembangkan kerajaan-Nya. Seorang murid adalah agen kerajaan yang melaluinya Tuhan 
memberikan semua implikasi dari kemenangan atas dosa, kematian, dan si jahat di atas salib 
dan di dalam kebangkitan-Nya. Kami membuat kurikulum kami bukan hanya agar orang-orang 
memiliki informasi yang baik dan alkitabiah tetapi juga sebagai suatu alat menolong mereka 
menjadi agen-agen kerajaan yang efektif. Mereka perlu untuk menjadi murid.  

 

Institut memiliki tiga sasaran yang bekerja bersama-sama di dalam proses pemuridan. Tiga 
sasaran ini adalah Hadirat Mengasihi, Firman Otoritatif, dan Perbuatan Taat.  

 

Ortopatos/Hadirat Mengasihi – Pedoman Diskusi digunakan di dalam komunitas 

Menurut bagian ini, ada tiga hal yang perlu untuk terjadi bagi orang-orang untuk menjadi 
murid. Pertama, Anda perlu untuk memiliki suatu hubungan pribadi dengan Allah. Bagian 
Alkitab ini mengatakan,  

“...baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus…”  

Untuk dibaptiskan di dalam, atau ke dalam, seseorang haruslah diletakkan di dalam suatu 
hubungan pribadi dengan mereka. Seseorang yang dibaptis ke dalam nama Trinitas memiliki 
suatu hubungan pribadi dengan Allah dan dengan setiap anggota dari Trinitas. Karena 
hubungan ini, Dia ada “senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman.” Kami akan 
menyebut prinsip pemuridan ini prinsip Kehadiran Mengasihi.  

Menjadi seorang murid melibatkan mengalami hadirat Allah yang mengasihi. Tambahan dari 
memiliki hadirat Roh Kudus, para murid juga dapat mengalami hadirat mengasihi ini melalui 
memiliki suatu hubungan mengasihi dengan orang percaya lainnya. Ini merupakan satu dari 
alasan-alasan komunitas belajar itu sangat penting bagi proses pelatihan Alkitab yang 
disediakan oleh Institut Thirdmill. Memuridkan seseorang mencakup mengembangkan suatu 
hubungan pribadi, yang mengasihi yang merefleksikan kasih Allah sendiri bagi murid-Nya. 
Prinsip ini berarti bahwa karakter Alkitab dan emosi-emosi dari pelatih/yang memuridkan 
merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari proses pelatihan. Itu juga berarti bahwa 
murid, untuk menjadi efektif, haruslah belajar untuk mengembangkan dan menggunakan jenis 
karakter dan emosi yang umat Allah dipanggil untuk miliki. Kurikulum Thirdmill menunjuk 
kepada prinsip ini sebagai “ortopatos.”  



Melibatkan karakter Anda dan emosi-emosi di dalam proses pemuridan memerlukan waktu dan 
tidak dapat dilakukan hanya dengan pertemuan sesekali dan mencoba untuk bersahabat. Itu 
berarti melibatkan diri di dalam kehidupan para murid dan membiarkan mereka untuk terlibat 
di dalam kehidupan Anda. Karena ini memerlukan waktu, Anda terbatas did alam jumlah orang 
yang Anda dapat muridkan pada suatu waktu. Detail-detail, seperti saran-saran mengenai 
berapa banyak murid Anda harus miliki di dalam sebuah komunitas belajar dapat Anda 
temukan di dalam Manual Orientasi Pelatih.  

Pedoman Diskusi yang diberikan dengan setiap modul akan menjadi satu sumber daya utama 
Pelatih Institut untuk menolong mencapai sasaran ini. Mereka akan digunakan setiap kali 
grup Anda berkumpul untuk menyediakan area-area fokus bagi diskusi Anda. Kami harap 
mereka akan memampukan grup untuk belajar di dalam komunitas, baik dari satu sama lain 
dan dari diri Anda sendiri sebagai pelatih. 

Ortodoksi/Firman Otoritatif – Pelajaran, Pedoman Studi dan Kuis 

Memuridkan seseorang juga membutuhkan Anda mengajar mereka “semua yang telah 
Kuperintahkan kepadamu.” Ini termasuk lebih dari Injil sejak Perjanjian Lama menunjuk kepada 
dan mengenai Kristus (Lukas 24:24-48), dan karena Perjanjian Baru lainnya merupakan suatu 
perkembangan dari Pribadi dan pelayanan Kristus. Pengajaran “semua yang telah 
Kuperintahkan kepadamu” berarti pengajaran seluruh Alkitab. Kurikulum Thirdmill merujuk 
kepada prinsip ini sebagai “ortodoksi.” Ortodoksi merujuk kepada kepercayaan yang benar 
mengenai keseluruhan Alkitab.  

Pelajaran Institut, Pedoman Studi, Kuis dan Ujian Akhir akan menjadi sumber daya utama 
untuk menolong mencapai tujuan ini. Mereka menyediakan alat-alat yang perlu untuk 
memelajari Kitab Suci dan mengerti materi Institut ketika itu berkaitan dengan Alkitab dan 
teologi. 

 

Ortopraksis/Perbuatan Taat – Badge Keahilan Pelayanan dan Hidup 

Memuridkan seseorang juga memerlukan apa yang Anda ajarkan mereka “untuk teliti” semua 
yang Kristus telah perintahkan. Ini berarti bukan hanya berbicara mengenai implikasi-implikasi 
perintah Kristus bagi tindakan (kegiatan) tetapi juga mempraktekkan firman-Nya. Kami 
menyebut ini prinsip pemuridan Perbuatan Taat. Kurikulum Thirdmill menyebut prinsip ini 
“ortopraksis.” 

Satu dari implikasi bagi pelatihan menggunakan model ini memiliki kaitan dengan peran pelatih. 
Di dalam model ini, peran utama pelatih bukanlah memberikan pengetahuan. bukan juga 
memberikan keahilan. Bukan juga peran utamanya menanamkan karakter. Tetapi, peran utama 
pelatih adalah memfasilitasi integrasi pengetahuan (Firman Otoritatif), keahlian hidup dan 



pelayanan (Perbuatan Taat), dan karakter alkitabiah (Hadirat Mengasihi) di dalam hidup dan 
pelayanan murid. 

Badge, yang tersedia dengan setiap kelas adalah sumber daya utama, menolong mencapai 
sasaran ini. Mereka akan memfasilitasi diskusi pada pelatihan di dalam keahlian pelayanan 
dan hidup sejalan dengan poin-poin kegiatan untuk dipraktekkan di dalam area karakter dan 
pengalaman pelayanan. 

 

Implementasi 

Satu dari tujuan utama di dalam implementasi Pelatihan Institut melibatkan penerapan dan 
kontekstualisasi. Pelatih menolong para murid untuk mengerti dan dapat menggunakan materi 
melalui dinamika grup khusus yang berfokus pada penerapan dan kontekstualisasi. Ini dapat 
disebut suatu pengalaman ruang kelas tetapi cukup berbeda dengan kebanyakan kelas. 

 
Menerapkan dan Mengontekstualisasikan Materi di dalam Ruang Kelas 

Jika tujuan utama dari pengalaman ruang kelas adalah bukan mentransfer informasi, maka 
apakah sasaran waktu bersama ini, dan bagaimanakah Pelatih Institut mencapainya? 

Satu dari sasaran utama dari pertemuan-pertemuan grup kecil adalah menolong para murid 
mengaitkan materi pelajaran Institut kepada pengalaman mereka sendiri di dalam pelayanan 
dan di dalam kehidupan. Kami ingin untuk mengaitkan materi dari tingkah laku dan karakter 
mereka di dalam kehidupan dan pelayanan. Orang-orang mengerti konsep dan informasi baru 
lebih baik dan lebih penuh arti ketika mereka dapat mengaitkannya dengan hidup mereka 
sendiri dan ketika mereka mendengar bagaimana orang-orang lain mengaitkannya ke dalam 
hidup mereka. 

Kami mungkin menyebut ini suatu proses menerapkan dan mengontekstualkan materi. 
Penerapan dan kontekstualisasi itu seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Penerapan dimulai 
dengan isi Alkitab dan menunjukkan implikasi-implikasi bagi pemikiran individual dan kolektif, 
ketaatan dan karakter. Kontektualisasi dimulai dengan konteks pelayanan — budaya, gereja, 
orang-orang dan situasi mereka — dan menarik keluar jawaban-jawaban Kitab Suci untuk 
menanyai orang-orang dari konteks yang mereka hadapi. 

Jadi penerapan bertanya kira-kira seperti, “Apakah implikasi-implikasi praktis dari pelajaran ini 
bagi konteks Anda? Apakah artinya bagi pelayanan Anda? Apakah artinya bagi gereja Anda? 
Apakah artinya bagi keterlibatan Anda di dalam dunia?” Kontekstualisasi bertanya kira-kira 
seperti, “Bagaimanakah pelajaran yang didasarkan pada Alkitab ini dapat menolong saya 



menghadapi dan bertindak secara efektif terhadap situasi tertentu atau masalah yang saya 
hadapi?” Anda akan menemukan pertanyaan-pertanyaan kira-kira seperti ini di dalam setiap 
Pedoman Diskusi yang ada bersama dengan setiap Modul. Ada penjelasan penuh Pedoman 
Diskusi di dalam Manual Orientation Pelatih. Penerapan dan kontekstualisasi sangatlah serupa, 
dan tidak mungkin untuk memisahkan mereka sepenuhnya. Perbedaannya adalah dalam hal 
penekanan. Di dalam prakteknya, itu artinya (1) melihat dengan serius implikasi-implikasi bagi 
pikiran, ketaatan dan karakter yang disarankan di dalam Pedoman Diskusi kita dan (2) 
mendorong para pembelajar untuk mengambil inisiatif di dalam bertanya dan mencari jawaban 
bagi pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Yang pertama adalah suatu fokus pada penerapan, 
dan yang kemudian adalah suatu fokus pada kontekstualisasi. Dengan kata lain, jangan 
mengasumsikan pertanyaan-pertanyaan dan usulan-usulan bagi tindakan (kegiatan) di dalam 
Pedoman Diskusi itu satu-satunya dan tidak ada pertanyaan dan jawaban lainnya. Doronglah 
para pembelajar untuk berpikir mengenai situasi mereka sendiri dan keluar dengan jawaban 
mereka sendiri. 

Ada suatu pengertian yang penting di mana Anda tidak benar-benar mengerti materinya 
sampai Anda mengetahui bagaimana menerapkannya bagi Anda di dalam konteks Anda. Anda 
mungkin dapat lulus ujian mengenai materi, tetapi Anda mungkin tidak dapat menggunakannya 
secara efektif di dalam kerajaan Allah sampai Anda mengerti paling tidak dalam cakupan 
tertentu bagaimana itu diterapkan kepada konteks-konteks kehidupan Anda dan pelayanan 
Anda di bagian dunia Anda. 

Sasaran utama kedua dari pengalaman ruang kelas adalah mengusahakan hubungan-hubungan 
saling mengasihi dan mendukung antara Pelatih Institut dan para murid, dan di antara para 
murid. Sasaran ini tidak lebih penting dari yang pertama. Seperti yang disebutkan di awal, 
ikatan kasih dan respek inilah yang menjaga mereka yang dilatih ingin berada di dalam program 
bahkan ketika pelatih menjadi terlalu personal dan tidak nyaman. Ikatan kasih dan respek inilah 
yang mendorong orang-orang untuk terbuka mengenai pengalaman-pengalaman mereka dan 
membuat mereka belajar. Tanpa atmosfer ini, akan sangat sulit untuk belajar. Ini merupakan 
atmosfer yang membuka mereka kepada pengajaran dari Roh Kudus. 

Berikut adalah beberapa usulan tentang bagaimana mencapai dua sasaran utama dalam 
pengalaman ruang kelas: 

• Pada permulaan kelas, berdoalah agar Tuhan menjadi guru Anda di dalam cara-cara 
yang membuat Anda semua lebih efektif di dalam kerajaan Allah. Anda mungkin juga 
ingin untuk berdoa bagi kesempatan-kesempatan pelayanan spesifik bagi yang dilatih 
atau isu-isu dalam kehidupan. Libatkan mereka yang dilatih di dalam doa jika 
memungkinkan. 

• Janganlah berceramah atau mengkuliahi. 

• Minimalisasikan transmisi materi kepada hanya apa yang perlu untuk dicapai sebagai 
tujuan utama kelas. Sebagian transmisi materi akan diperlukan untuk menjelaskan arti 



pengalaman seseorang. Tetapi itu seharusnya hanya dilakukan bagi tujuan tersebut. 
Anda ingin untuk mengaitkan materi kepada pengalaman mereka, sehingga butuh 
pembicaraan mengenai materi. Tetapi janganlah mengaitkan materi hanya sekadar demi 
mengaitkan materi tersebut. 

• Janganlah menanyakan pertanyaan yang didesain untuk menguji pengetahuan mereka 
mengenai materi. Harapannya, para murid sudah mengerjakan ujian mengenai materi di 
seluruh situs belajar online Institut. Menguji pengetahuan mereka mengenai materi 
bukanlah tujuan dari ruang kelas. Pada kesempatan-kesempatan langka menanyakan 
pertanyaan yang didesain untuk menguji pengetahuan mungkin menolong. Tetapi 
terlalu banyak di dalam hal ini bagi alasan-alasan yang salah akan menciptakan atmosfer 
yang tidak produktif terhadap pembelajaran. Fokuslah justru kepada bagaimana materi 
ini berkaitan dengan kehidupan dan pelayanan mereka. Jika di dalam proses mereka 
mengatakan sesuatu yang tidak alkitabiah, janganlah takut untuk mengoreksinya. Tetapi 
cobalah untuk melakukannya di dalam suatu cara yang mengafirmasi elemen kebenaran 
apapun di dalam jawaban mereka. 

• Janganlah bertanya pertanyaan yang Anda sudah tahu jawabannya. Sekali lagi, Anda 
tidaklah mencoba untuk melihat berapa banyak materi mereka ketahui. Anda ingin 
mereka untuk menjelajahi bagaimana kehidupan dan pelayanan mereka itu berkaitan 
dengan materi. Ini serupa dengan poin sebelumnya, tetapi ini menekankan kembali dari 
suatu perspektif yang sedikit berbeda. 

• Ciptakan dan pertahankan suatu atmosfer yang berkata, “Saya menghargai dan ingin 
belajar dari pengalaman Anda.” Daripada atmosfer yang berkata, “Saya tahu 
jawabannya, dan saya ingin untuk melihat apakah Anda juga melakukannya. Jika Anda 
tahu jawaban yang benar Anda akan dilatih.” Menciptakan atmosfer seperti itu 
membutuhkan kepercayaan bahwa orang yang lebih berpendidikan dan orang dengan 
pengalaman lebih banyak masih dapat belajar dari orang yang kurang berpendidikan 
dan dari orang yang kurang berpengalaman. Itulah cara tubuh Kristus bekerja. Jika Anda 
tidak benar-benar memercayainya, Anda tidak dapat menjadi suatu Pelatih Institut yang 
efektif. Jangan hanya berpura-pura tertarik pada pengalaman mereka. Mereka akan 
pada akhirnya melihat motivasi Anda sebenarnya dan akan tentunya bereaksi. Jika 
mereka yakin Anda peduli dan respek kepada mereka, Anda akan menciptakan suatu 
lingkungan belajar yang efektif. 

• Mintalah mereka untuk membagikan pengalaman mereka yang berkaitan dengan materi 
pelajaran.  

• Anda mencari cerita-cerita positif dan negatif. Tetapi janganlah bersikeras pada 
cerita negatif. Biarkan ini muncul ke permukaan ketika mereka yang dilatih 
merasa atmosfernya kondusif. Pastikan Anda menciptakan atmosfer tersebut. 



• Ketika mereka membagikan, bertanyalah pertanyaan yang mungkin menolong 
menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana itu mengaitkan materi kepada 
konteks (content to context) — termasuk tindakan-tindakan (kegiatan) dan 
karakter mereka sendiri. Dengarkan dengan baik. Tunjukkan bahwa Anda 
tertarik. Pastikan Anda mengerti sebelum Anda merespons. Anda mungkin 
bertanya, “Saya mengerti Anda berbicara X. Apakah itu benar?” Undanglah 
orang-orang di dalam grup untuk juga mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan. 

• Afirmasilah nilai pengalaman yang telah dibagikan. Sebagian sharing akan 
mungkin lebih bernilai bagi grup daripada sharing yang lain. Tetapi kebanyakan 
dari itu akan biasanya berguna dalam konteks tertentu. Afirmasilah manfaat dari 
apa yang seseorang telah bagikan.  

• Berikan masukan (feedback) yang akan menolong para murid dan seluruh grup 
mempertajam kejelasan dan kegunaan dari pengalaman yang mengaitkan materi 
kepada konteks (content to context). Undanglah orang-orang lain untuk 
melakukan hal yang sama jika Anda berpikir itu tepat dan berguna di grup Anda. 

• Bagikan pengalaman-pengalaman Anda sendiri yang berkaitan dengan materi. Bagikan 
contoh-contoh positif dan negatif. Dengan kata lain, relalah untuk terbuka dengan 
mereka yang dilatih. Tunjukkan bahwa Anda, juga, adalah seorang pembelajar dan 
bahwa Anda terkadang pernah gagal di dalam kaitan dengan materi pelajaran. 
Janganlah malu di dalam membagikan contoh-contoh positif dari kehidupan dan 
pelayanan Anda yang berkaitan dengan materi pelajaran. Sebagian orang mungkin 
melihat ini sebagai keangkuhan, tetapi apabila Anda tahu dan mengomunikasikan 
bahwa segala yang baik yang Anda lakukan adalah berasal dari anugerah Allah, Anda 
seharusnya bebas untuk membagikan contoh-contoh positif tersebut. Di dalam cara ini, 
Anda memberikan model arti materi bagi mereka dari pengalaman masa lalu Anda. 
Seringkali menolong bila Anda memimpin dengan contoh-contoh dari kehidupan dan 
pelayanan Anda sebelum menanyai mereka untuk membagikan milik mereka, tetapi ini 
tidaklah harus. Itu sering kali bergantung pada karakteristik-karakteristik dari grup. 

• Simulasi pelayanan di dalam ruang kelas terkadang dapat menolong. Anda dapat 
mensimulasikan penginjilan, contohnya. Modelkan dari Anda sendiri dengan menginjili 
seseorang yang berpura-pura menjadi seorang yang tidak percaya. Sesudah simulasi, 
undanglah mereka yang dilatih untuk mendiskusikannya. Kemudian berikan sebagian 
atau semua mereka kesempatan untuk mensimulasikan pelayanan. Berikan masukan 
(feedback) keapda mereka dan undanglah orang-orang lain yang juga dilatih untuk juga 
memberi masukan. Ini menggerakkan hubungan materi kepada konteks (content to 
context) lebih kepada masa kini. 

• Sesudah Anda telah mengontekstualisasikan materi dengan membagikan pengalaman-
pengalaman masa lalu dan dengan simulasi, berikanlah pertumbuhan pribadi bagi 



mereka yang dilatih dan tugas-tugas pelayanan yang dapat diselesaikan di rumah atau 
konteks pelayanan — tugas-tugsa yang akan menolong mereka sekarang menerapkan 
dan mengontekstualisasikan materi di dalam kehidupan dan pelayanan mereka 
sekarang. 

• Berikan tugas-tugas pelayanan yang ditemukan di Badge Institut. Informasi lebih 
jauh mengenai hal ini dapat ditemukan di dalam Manual Orientasi Pelatih. 

• Pada kelas berikut, bicarakanlah hal-hal ini. Yaitu, mintalah mereka melaporkan 
beberapa aktivitas tugas. Dengarkan dengan baik dan dengan ketertarikan. 
Berikan mereka masukan yang didesain untuk mengafirmasi dan menolong 
mereka menerapkan dan mengontekstualisasikan materi kepada hidup dan 
pelayanan lebih efektif. Undanglah orang-orang lain untuk melakukan hal yang 
sama jika Anda berpikir itu tepat dan menolong di dalam grup Anda. 

• Berdoalah ketika Anda merasa itu perlu dan menolong. 

 

Model Pelatihan untuk Dihindari 

Karena tantangan-tantangan dimasukkan di dalam pelatihan, mereka yang terlibat akan merasa 
tarikan untuk menggunakan metode yang “lebih cepat,” kurang invasif dan lebih nyaman. Ini 
adalah beberapa metode untuk dihindari; ini akan mencoba untuk menggerakkan Anda 
menjauhi integrasi pelatihan Covenantal.  

• “Berikan saya materinya saja sehingga saya dapat lulus ujian. Saya dapat mencari apa 
untuk dilakukan kemudian. Dan saya tidak memiliki masalah karakter apapun.” Model 
ini tidak melibatkan integrasi bertujuan. Ini dapat membawa kepada kesalahan yang 
disebutkan oleh rasul Paulus bahwa “pengetahuan membuat sombong.” Ini juga dapat 
membawa kepada inefektivitas di dalam pelayanan dan menggunakan model melayani-
dengan-transfer-informasi di dalam gereja.  

• “Berikan saya materinya saja. Saya juga terlibat di dalam sebuah grup kecil, jadi di sana 
saya mendapatkan pelatihan karakter.” Model ini memisahkan pengetahuan dari 
pelatihan karakter. Siapakah yang menolong seseorang mengintegrasikan pengetahuan 
dengan karakternya? Murid kelihatannya akan berakhir dengan teologi yang kering dan 
tidak diterapkan di satu sisi, dan perkembangan karakter yang tidak berkaitan dengan 
teologi itu, di sisi lain.  

• “Berikan saya materinya saja. Saya juga terlibat di dalam suatu pelayanan di gereja saya. 
Saya akan mendapatkan bagian pelayanan di sana.” Model ini memisahkan 
pengetahuan dari kegiatan pelayanan. Siapakah yang menolong orang mengintegrasikan 
pengetahuan dengan pelayanan? Murid kelihatannya akan berakhir dengan teologi yang 



kering dan tidak diterapkan di satu sisi, dan teknik-teknik pelayanan yang dibentuk lebih 
oleh prioritas-prioritas budaya dan pribadi daripada oleh teologi. 

Ketika Anda melatih para murid, Anda akan, pasti, merasakan tarikan untuk mengambil jalan 
pintas — untuk menggunakan suatu metode yang lebih nyaman, dan yang tidak menghabiskan 
banyak waktu. Jika Anda tahu tarikan ini datang, harap Anda akan mampu untuk menolaknya 
dengan lebih baik. Jangan memberikan kesempatan untuk menarik diri dari Pelatih Institut jika 
Anda ingin suatu program pelatihan itu menghasilkan para pelayan kerajaan yang efektif. 
Institut telah memasukkan pekerjaan yang penting dan dibutuhkan di dalam Badge dan 
Pedoman Diskusi yang akan menolong Anda untuk memonitor proses ini. 


