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Mari Kita
Bercakap-Cakap

Apakah yang saudara harapkan dari buku ini? Bagaimana
kursus ini dapat menolong saudara? Banyak orang mempe-
lajari buku ini sebagai persiapan untuk menikah. Pasangan
suami istri yang masih muda menemukan di dalamnya pera-
turan-peraturan yang tahan uji untuk mengembangkan rumah
tangga yang bahagia Orang tua dan anak-anak belajar untuk
saling menghargai sewaktu mereka mempelajari prinsip-
prinsip dasar bagi hubungan keluarga yang baik. Di dalam
buku ini para konselor menemukan banyak nasihat praktis
yang baik yang dapat mereka teruskan kepada orang lain.

Dalam kursus ini terdapat sesuatu untuk setiap orang.
Karena itu pelajarilah kursus ini baik- baik dan temukanlah
bagian-bagian yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan
khusus saudara.

Sudah tentu, mengetahui hal yang tepat saja tidak akan
menolong saudara kecuali saudara melakukannya. Semakin
banyak yang saudara praktekkan dari bagian-bagian yang
berhubungan dengan kehidupan saudara, semakin banyak
faedah yang akan saudara terima dari pelajaran-pelajaran
ini
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Buku PembimbingSaudara

Buku "Pernikahan dan Rumah Tangga" merupakan buku
kerja berukuran saku yang dapat saudara bawa dan pelajari
bilamana saudara mempunyai waktu luang. Setiap hari
berusahalah meluangkan waktu untuk mempelajarinya.

Pada permulaan tiap-tiap pelajaran saudara akan mene-
mukan tujuan-tujuan pelajaran. Kata tujuan dipakai dalam
buku ini untuk menolong saudara mengetahui apa yang dapat
diharapkan dari penelaahan saudara. Tujuan adalah seperti
sasaran atau maksud. Saudara akan belajar dengan lebih
baik, jika saudara selalu mengingat tujuan-tujuan tersebut.

Jangan lupa untuk mempelajari dengan baik-baik kedua
halaman pertama dari setiap pelajaran. Ini akan menyiapkan
pikiran saudara untuk pelajaran yang selanjutnya. Berikut-
nya, pelajari tiap-tiap bagian pelajaran itu, satu per satu, dan
ikutilah petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam bagian Yang
Harus Saudara Kerjakan .. Jika tidak ada cukup tempat untuk
menuliskan jawaban saudara dalam buku ini, tuliskanlah
dalam sebuah buku tulis, supaya saudara dapat memeriksa-
nya kembali, ketika mengulangi pelajaran tersebut. Jika
kursus ini dipelajari secara berkelompok, ikutilah petunjuk
pemimpin kelompok saudara.

BagaimanaMenjawabPertanyaan Pelajaran

Ada berbagai macam pertanyaan pelajaran dalam buku
pembimbing ini. Berikut ini kami berikan contoh beberapa
macam pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya.
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Pertanyaan PILIHAN BERGANDA meminta saudara
memilih satu dari jawaban-jawaban yang sudah disediakan.

Contoh Pertanyaan Pilihan Berganda

1Dalam satu minggu ada sejumlah
a) 10 hari.
b) 7 hari.
c) 5 hari.

Jawaban yang benar ialah b) 7 hari. Lingkarilah jawaban
b) dalam buku pembimbing, seperti berikut ini:

1Dalam satu minggu ada sejumlah

~

10 hari.
b) 7 hari.
c 5 hari.

(Kadang-kadang bagi pertanyaan pilihan berganda ini ada
lebih dari satu jawaban yang benar. Dalam hal seperti itu,
saudara harus melingkari huruf di depan tiap-tiap jawaban
yang benar.)

Pertanyaan BENAR-SALAH meminta saudara memilih
pemyataan yang BENAR dari antara beberapa pemyataan.

Contoh Pertanyaan Benar-Salah

2 Yang manakah yang BENAR dari pemyataan-pemyata-
an di bawah ini?
a Alkitab mempunyai sejumlah 120 buku.®Alkitab adalah berita bagi orang-orang percaya seka-

rang ini.
c Semua penulis Alkitab menulis dalam bahasa Ibrani.

@)Roh Kudus mengilhami penulis-penulis Alkitab.
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Pemyataan b dan d benar. Saudara harus melingkari kedua
huruf itu untuk menunjukkan pilihan saudara, seperti yang
terlihat di atas.

Pertanyaan MENCOCOKKAN meminta saudara menco-
cokkan hal-hal yang sesuai, misalnya nama dicocokkan de·
ngan uraiannya, atau kitab dengan penulisnya.

Contoh Pertanyaan Mencocokkan

3 Tuliskan nomor nama pemimpin di depan tiap kalimat
yang menguraikan apa yang dilakukan oleh pemimpin.
itu .

..1. a Menerima Hukum Taurat
di Gunung Sinai

.2.. b Memimpin umat Israel
menyeberangi. Sungai
Yordan

.2.. c Berbaris mengelilingi Yerikho

.1.. d Diam di istana Firaun

1) Musa

2) Yosua

Anak kalimat a dan d berhubungan dengan Musa, sedang ..
kan anak kalimat b dan c berhubungan dengan Yosua. Sau--
dara harus menuliskan 1 di depan a dan d, dan 2 di depan b,
dan c, seperti yang terlihat di atas.
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Catatan Siswa Saudara

Jika saudara belajar dengan tujuan memperoleh surat tanda
tamat, saudara akan menerima sebuah buku kecil yang di-
sebut Catatan Siswa: Pernikahan dan Rumah Tangga. Ada dua
bagian dalam buku kecil tersebut. Buku pembimbing ini akan
memberitahukan kapan saudara harus mengisi tiap bagian itu.

Ikutilah petunjuk dalam Catatan Siswa untuk mengirim-
kannya kembali ke kantor LKTI di wilayah saudara. Alamat-
nya terdapat pada halaman pertama buku ini, atau pada bagi-
an belakang Catatan Siswa. Jika saudara mengirimkan Catat-
an Siswa itu, saudara akan menerima suatu surat tanda tamat
yang menarik.
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