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Mari Kita
Bercakap -cakap

Barangkali saudara telah membaca di kulit belakang
buku ini beberapa alasan mengapa orang-orang mempelajari
kursus ini. Apa itu alasan-alasan saudara? Jika demikian,
saudara akan menikmati pembacaan tentang laki-laki dan
perempuan-perempuan yang telah menerima Roh Kudus
sebagai Teman dan Penolong mereka. Saudara akan mem-
pelajari dari Alkitab apa yang dapat dilakukan oleh Peno-
long ini bagi saudara. Lagi pula, pada waktu saudara melak-
sanakan saran-saran yang diberikan dalam setiap pelajaran,
saudara akan tahu lebih baik tentang Allah dan melayani
Dia lebih efektif.

Saudara akan menemukan Saran-saran untuk Pembacaan
Lebih Lanjut pada halaman 112 itu sangat berfaedah jika
saudara merencanakan untuk mengajarkan kursus ini atau
ingin mempelajari lebih jauh tentang pokok itu dan tetap
diberitahu tentang apa yang sedang dilakukan Roh Kudus
dewasa ini.

Penolong Ilahi adalah satu buku kerja ukuran saku
sehingga saudara dapat membawanya dan mempelajari-
nya bilamana saja saudara mempunyai waktu luang lima
atau sepuluh menit. Cobalah mengerjakan sekurang-kurang-
nya satu pelajaran seminggu.
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Saudara akan menikmati tehnik-tehnik mengajar diri
sendiri yang modern yang membuat pelajaran-pelajaran
sedemikian menarik dan mudah. Pada permulaan setiap
pelajaran tertulis ringkasan tentang apa yang akan saudara
pelajari. Bacalah dengan saksama untuk menyediakan
pikiran saudara bagi pelajaran itu. Lalu bacalah renungan
yang mengikutinya. Berusahalah menerapkan kebenaran-
kebenarannya pada kehidupan saudara. Sesudah itu,
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 siswasaudara 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.


