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Marilah Kita
Bercakap-cakap

Mungkin saudara telah membaca pertanyaan-pertanyaan
pada sampul belakang buku ini yang diajukan oleh orang-
orang mengenai doa. Lihatlah pertanyaan-pertanyaan terse-
but sekarang ini. Mana di antaranya yang merupakan alasan
saudara untuk mempelajari kursus ini? Penulis buku ini,
yaitu Dr. J. Robert Ashcroft, ingin membantu saudara
mencarikan jawabannya. Beliau mengatakan:

Kita belum pernah berjumpa, tetapi saya ingin
menjadi sahabat saudara. Seseorang yang mengasihi
saya telah membagikan kepada saya hal-hal yang
sangat membantu saya dalam hidup ini. Sekarang
saya ingin membagikan hal-hal tersebut kepada
saudara. Jadi, marilah kita bersama-sama menelusuri
halaman buku ini sambil berbincang-bincang.
Sementara kita belajar bersama, saya doakan agar
Allah akan berjalan bersama kita juga dan agar
saudara menemukan kesukacitaan yang baru ketika
berbicara denganNya.

Janganlah tercengang apabila bunyi ayat-ayat Alkitab
dalam buku ini tidak sama betul dengan ayat-ayat yang
di dalam Alkitab saudara. Seperti saudara ketahui ada
banyak terjemahan Alkitab. Kita memakai Alkitab Terje-
mahan Baru. Dengan setiap kutipan kita berikan nama
buku, fasal serta ayatnya agar saudara dapat menemukan-
nya di dalam Alkitab saudara. Kadang-kadang kita hanya
mengutip sebagian dari ayat itu.
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8 Bila Saudara Berdoa

Bila Saudara Berdoa adalah sebuah buku berukuran
saku yang dapat saudara bawa dan pelajari kapan saja sau-
dara mempunyai waktu luang selama lima atau sepuluh
menit. Berusahalah untuk menyelesaikan sekurang-kurang-
nya satu pelajaran seminggu.

Buku ini tidak saja memberitahukan kepada saudara
bagaimana harus berbicara dengan Allah, tetapi juga akan
membimbing saudara selangkah demi selangkah dalam
menjalankan doa yang efektif. Cara belajar sendiri yang
modern akan menolong saudara untuk mempelajari prinsip-
prinsipnya dengan mudah sehingga langsung dapat mem-
praktekkannya.

Pelajarilah dengan teliti halaman pertama dari setiap
pelajaran. Hal ini akan mempersiapkan pikiran saudara
untuk mempelajari pelajaran yang berikutnya. Kemudian,
pelajarilah pelajaran itu bagian demi bagian dan ikutilah
petunjuk-petunjuk yang terdapat di bagian yang harus
saudara kerjakan. Tulislah jawaban saudara dalam sebuah
buku catatan sehingga saudara dapat melihatnya kembali
apabila diwajibkannya. Setelah menyelesaikan setiap
pelajaran, isilah catatan siswa untuk pelajaran itu, yang
diberikan bersama buku pegangan ini.

Ikutilah petunjuk yang diberikan untuk mengirimkan
catatan siswa saudara kepada kantor LKTI di daerah saudara
dan saudara akan menerima selembar sertipikat yang mena-
rik. Alamat kantor LKTI tercantum di depan buku ini dan
pada catatan siswa saudara. Apabila saudara belajar secara
berkelompok, ikutilah petunjuk pemimpin kelompok sau-
dara.


