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Mari kita
Bercakap - cakap

Sebelum saudara mulai belajar, marilah kita bercakap-
cakap. Ini adalah semacam buku yang istimewa untuk me-
nolong saudara belajar, di mana pun saudara berada. Buku
ini adalah guru saudara. Buku ini menceritakan sesuatu
kepadamu, kemudian mengajukan pertanyaan mengenai
pokok itu kepada saudara. Buku ini memimpin saudara
langkah demi langkah melalui setiap pelajaran.

Buku ini berukuran kecil. Jadi saudara dapat memba-
wanya ke mana pun dan mempelajarinya bilamana saja
saudara mempunyai waktu luang selama lima atau sepuluh
menit. Saudara tidak perlu menunggu sampai saudara mem-
punyai waktu untuk mempelajari satu pelajaran seluruhnya.
Kerjakan mana yang dapat, bilamana saja dan di mana saja
saudara dapat mengerjakannya.

Buku ini disusun sebagai buku kerja sehingga saudara
dapat menulis jawaban-jawaban di dalamnya. Tetapi jika
buku ini saudara pinjam atau akan dipergunakan lagi, tulis-
lah jawabnya dalam sebuah buku tulis.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah jawaban yang benar, atau lanjutan kali-
mat yang benar dan tandailah dengan X. Contoh:

1. Macamapakah buku ini?
.~. a) istimewa
.... b) biasa

2. Buku ini menggunakan metode mengajar diri
sendiri agar saudara dapat

a) mengajar suatu kelas.
.... b) belajar di manapun saudara berada.

Sebagai guru saudara, buku ini memberita-
hukan apakah jawaban-jawaban saudara itu benar
atau tidak. Jawaban-jawaban yang seharusnya
saudara pilih dalam pertanyaan-pertanyaan di atas
ialah: 1. a) istimewa 2. b) belajar di mana pun
saudara berada.

Pertanyaan-pertanyaan disisipkan di beberapa tempat di
dalam pelajaran, dan bukannya pada akhir pelajaran saja.
Pertanyaan-pertanyaan ini dan jawaban-jawaban saudara
akan:
• menolong saudara memusatkan pikiran pada pelajaran itu.
• menguji pengertian saudara tentang apa yang.baru sau-
dara baca.
• menanamkan pokok-pokok utama dari pelajaran dalam
ingatan saudara.
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Di bawah bagian Yang Harus Saudara Kerjakan, terdapat
jawaban yang tepat. Janganlah melihatnya sebelum saudara
menulis jawabanmu sendiri. Tutuplah jawaban itu dengan
secarik kertas sementara saudara menulis jawaban saudara
di tempat yang kosong itu, lalu cocokkanlah jawaban sau-
dara dengan jawaban yang benar dalam buku ini.
~~==================================
, Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah lanjutan yang tepat untuk kalimat-kali-
mat ini, dan tandailah dengan X.

3. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban
ini menguji

a) pengertian saudara tentang apa yang
baru saudara baca.

b) pengetahuan umum saudara tentang
pokok itu.

Jawaban: 3. a) pengertian saudara tentang apa
yang baru saudara baca.

Selain dari menjawab pertanyaan, kadang-kadang buku
ini meminta saudara untuk menghafalkan ayat Alkitab atau
menerapkan pelajarannya. Semua latihan ini dimaksudkan
untuk menolong saudara mempelajari pelajaran itu dengan
baik.;oleh karena itu kerjakanlah semuanya.

Isi buku ini adalah mengenai saudara serta kehidupan
Kristenmu. Ini dapat menolong dan mendatangkan berkat
bagi saudara. Buku ini telah menolong beribu-ribu pelajar.
Tetapi, apa yang saudara pelajari di dalamnya itu hanya
akan bermanfaat bagi saudara apabila saudara memperguna-
kannya! Sebab itu, langsung praktekkanlah apa pun yang
sudah saudara pelajari.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

4. Saudara akan mendapat manfaat yang terbesar
dari pelajaranmu jika saudara

a) berusaha agar orang lain melakukan apa
yang diajarkan buku ini.

b) mulai melakukan hal-hal yang saudara
pelajari.

5. Bacalah "Daftar Isi" pada halaman 5 untuk
memperoleh gambaran tentang apa yang akan
saudara pelajari.

Jawaban: 4. b) mulai melakukan hal-hal yang
saudara pelajari.

Tentu saudara memerlukan Tuhan untuk menolong
saudara dalam semua pelajaran ini. Karena itu bilamana pun
saudara akan belajar, mohonlah supaya Ia menolong, serta
berterima kasihlah kepada Dia atas pertolonganNya. Roh
Kudus akan menolong saudara agar mengerti kebenaran-
kebenaran rohani yang perlu saudara ketahui. Ia akan me-
nunjukkan kepada saudara bagaimana kebenaran-kebenaran
itu dapat diterapkan dalam kehidupanmu. Dan Ia akan
menolong supaya saudara bertumbuh secara rohani semen-
tara mempelajari pelajaran-pelajaran itu.

Doa
Teri-na kasih, ya Allah, untuk pelajaran-pelajaran
tentang kehidupanku yang baru. Tolonglah saya
untuk mempelajarinya dengan baik. Pergunakan
pelajaran-pelajaran ini untuk menjadikan saya seo-
rang Kristen yang lebih baik. Dalam nama Yesus,
Amin.




