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Mari Kita
Bercakap-cakap

Sepatah Kata dari Pengarang

Teman saya, Donna, mengunjungi kelompok pemahaman
Alkitab yang kami selenggarakan. Sementara kami menga-
jarkan sabda Allah yang tersurat dalam Firman-Nya, ia men-
dengarkan dan mempelajarinya. Donna sangat tertarik ke-
pada hal-hal yang dipelajarinya. Ia pulang ke rumahnya dan
mulai mengajar ketujuh anaknya. Masing-masing anak itu
menjadi orang Kristen. Kemudian, ia mengundang anak-
anak tetangga datang ke rumahnya pada sore hari, seminggu
sekali. Ia mengajar mereka tentang Yesus. Banyak di antara
anak-anak itu belajar mencintai Yesus. Mereka menerima
Yesus sebagai Juruselamat mereka. Donna menjadi guru
bagi orang lain karena ada seseorang yang mengajar dia.

Demikianlah cara kerja pengajaran Kristen. Laksana
mencampakkan batu ke dalam kolam yang tenang. Air
beriak-riak sampai ke tepi. Bila kita mengajar satu orang
dan kemudian ia mengajar orang-orang lain, hasilnya itu
seperti riak air, menjangkau ke seluruh dunia sekeliling kita.

Doa saya semoga pelajaran ini akan menolong saudara
mengerti bagaimana saudara dapat memiliki pelayanan
mengajar yang indah. Kalau saudara menaati perintah un-
tuk mengajar, kehidupan banyak orang akan diubahkan.
Dan mereka yang saudara ajar akan sanggup mengajar orang
lain.
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6 Pelayanan Mengajar

Buku Pembimbing Saudara

Pelayanan Mengajar adalah buku pelajaran berukuran
saku yang bisa saudara bawa dan pelajari kapan saja saudara
mempunyai waktu luang. Setiap hari berusahalah meluang-
kan waktu untuk mempelajarinya.

Jangan lupa untuk mempelajari dengan saksama dua
halaman pertama dari setiap pelajaran. Ini akan memper-
siapkan pikiran saudara untuk pelajaran yang selanjutnya.
Kemudian pelajarilah tiap-tiap bagian pelajaran itu, satu
per satu, dan turutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan
pada bagian Yang Harus Saudara Kerjakan. Seandainya
tidak ada cukup tempat untuk menuliskan jawaban-jawaban
saudara dalam buku ini, saudara bisa menuliskannya dalam
sebuah buku tulis supaya saudara dapat memeriksanya kem-
bali ketika saudara mengulangi pelajaran itu.

Saudara akan melihat bahwa tujuan-tujuan pelajaran di-
berikan pada permulaan setiap pelajaran. Kata tujuan da-
lam buku ini digunakan untuk menolong saudara mengeta-
hui apa yang dapat saudara harapkan dari pelajaran saudara.
Tujuan itu seperti suatu sasaran atau maksud. Saudara akan
dapat belajar dengan lebih baik, jika saudara selalu mengi-
ngat tujuan-tujuan itu.

Catatan Siswa Saudara

Jika saudara belajar untuk mendapat surat tanda tamat,
saudara akan menerima satu lembaran yang disebut Catatan
Siswa: Pelayanan Mengajar. Setelah selesai mempelajari pela-
jaran 1 sampai dengan 5, isilah Bagian 1 dari Catatan Siswa
saudara. Setelah menyelesaikan pelajaran 9, isilah Bagian 2.

Ikutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam Catatan
Siswa untuk mengirimkannya ke kantor pusat LKTI.
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Setelah semua jawaban saudara diperiksa, saudara akan
mendapat surat tanda tamat yang menarik.

Alamat kantor LKTI terdapat pada halaman terakhir
Catatan Siswa.

Perihal Pengarang
Marjorie Stewart adalah dosen bahasa Inggris pada

Northwest College, Kirkland, Washington, A.S. Ia dan
suaminya mempunyai pelayanan sebagai pendeta, dan ia
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di lingkungannya. Ny. Stewart telah mengarang buku yang
berjudul: Woman in Neighborhood Euangelism, (Springfield,
Missouri: Gospel Publishing House). Sebagai dosen ia juga
mengadakan lokakarya dan seminar untuk para guru dan
penulis, serta kelompok-kelompok kaum wanita.

Ny. Stewart adalah lulusan Northwest College dan mem-
peroleh gelar B.A. Bahasa Inggris dari University of Washing-
ton.

Sekarang saudara siap untuk memulai Pelajaran 1. Al-
lah memberkati saudara sementara saudara belajar!


