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Pelajar yang kekasih,
Dengan senang hati kami menyambut anak-anak
menjadi anggota dalam Lembaga Kursus Tertulis
Internasional! Banyak anak dalam berbagai
negara yang sedang mempelajari pelajaran-pelajaran
yang sama ini. Banyak pula ibu bapa dan
kakak-kakak mereka yang ikut serta. Mengapa?
Oleh sebab mereka sekalian suka membaca
tentang orang-orang terkemuka ini yang hidup
pada zaman dahulu. Juga, oleh sebab mereka
tertarik akan gambar-gambar yang ada di
dalamnya dan hal-hal yang harus dikerjakan
dalam tiap pelajaran, sungguh merupakan
pekerjaan yang menyenangkan bagi mereka.
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Terutama kamu akan menyukai pelajaranpelajaran ini, karena kamu akan mempelajari
hal-ha1 tentang Allah. Allah mencintai orangorang yang akan kamu temui dalam pelajaranpelajaran ini. Ia berbuat banyak perkara yang
-ajaib untuk mereka. Kamu akan melihat
bagaimana Allah mencintai kamu juga dan
berbuat perkara-perkara yang indah untukmu.

Pelajaran-pelajaran ini mudah
dimengerti. Pelajaran-pelajaran ini
adalah tentang orang-orang yang
ceritanya dapat kamu baca dalam
Alkitab. Ayat-ayat Alkitab dalam
pelajaran-pelajaran ini diambil dari
Alkitab Terjemahan Baru.

yang disebut Buku Kerja: Allah Cinta Padamu.
Jika ka.mu belum menerimanya, hubungilah
Lembaga Kursus Tertulis Internasional.
lamatnya terdapat pada halaman pertama buku ini.
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Sesudah kamu mempelajari setiap pelajaran
dalam buku Allah Cinta Padamu, bukalah Buku
Kerjamu. Kerjakanlah apa yang diminta untuk
dikerjakan dalam pelajaran itu.
Buku Kerja itu memberitahu cara-cara untuk
mendapatkan surat tanda tamat yang bagus.
Kalau kamu belajar dalam suatu kelas, guru
akan memberitahu apa yang harus kamu perbuat.
Mungkin keluargamu semuanya ingin mempelajari buku ini.
Daiam Buku Kerjamu ada bagian yang disebut
Pekerjaan yang Menyenangkan.
Di situ terdapat sesuatu pekerjaan untuk
semua orang: anak-anak, muda-mudi,
dan orang dewasa.
Lakukanlah hanya apa yang kamu suka
dalam bagian Pekerjaan yang Menyenangkan.
Apabila buku ini akan dipakai oleh
beberapa orang, tulislah jawabanmu atas
sehelai kertas, jangan dalam buku ini.
Tetapi kamu dapat meminta lembaran-lenibaran
ekstra dari Buku Kerja: Allah Cinta Padamu.
Kalau begitu setiap orang dapat
mengisi buku kerjanya sendiri dan kemudian
menerima surat tanda tamatnya.
Apabila kamu mempunyai pertanyaan-pertanyaan
tentang pelajaran-pelajaran ini, catatlah pertanyaan itu.
Kirimlah pertanyaan itu kepada kami, bersama-sama
dengan Buku Kerjamu.
Saya senang dan sedia menolong kamu.

Selamat Belajar,
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