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4 LingkariJah huruf di depan contoh-contoh yang baik
tentang hidup masyarakat Kristen yang tercantum di
bawah ini.
a Iwan telah memutuskan untuk tidak memberikan

suaranya, karena ia tidak perduli siapa yang terpilih
sebagai pemimpin masyarakat.

b Yusak telah menawarkan diri untuk mengorganisir
kegiatan pemuda di sekolah setelah pertandingan
sepak bola.

e Dua kali seminggu Rut ke rumah sakit untuk meno-
long orang-orang sakit dengan membacakan buku
bagi mereka, menuliskan surat bagi mereka, atau
bercakaJM:8kap dengan mereka.

d Marla tidak mau menghadiri kegiatan sekolah, ka-
rena ia tidak sepandai guru-gurunya.

e Yohan melihat seorang pemuda merampok sebuah
toko, tetapi ia tidak melaporkannya karena tidak
ingin terlibat.

f Andi telah membiasakan diri untuk senyum dan
menyapa orang di jaJan, seperti tukang pos, polisi,
atau tetangga.

5 Bulan ini berusahalah untuk bersahabat dengan se-
dikit-dikitnya dua orang pemimpin dalam masyarakat
saudara. 'fuliskan di sini nama-nama pemimpin yang
ingin saudara kenal.

MENYUMBANGKAN ICETR.AMPILAN

'fujuan 3. Menuliskan cara-cara ketrampilan orang Kristen
dtJpat membantu dalam kesaksiannya kepadtJ ma-
sytmJ1uJtnya.

Agus Gunawan dikenal dalam masyarakatnya sebagai
seorang pemborong bangunan yang baik. Walikotanya telah
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meminta bantuan sukarela untuk membangun sebuah pusat
rekreasi di tengah-tengah kota.

Pak Gunawan juga seorang Kristen. Beberapa tahun lalu
ia telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Semua
orang menghormatinya sebagai seorang yang jujur dan pe-
kerja yang baik. Ia menawarkan jasa-jasanya kepada wali-
kota untuk memimpin proyek bangunan baru itu. Semua
orang senang, karena mereka menaruh kepercayaan ke-
padanya.

Perhatikan segi~ penting dari kisah ini:
1. Agus Gunawan adalah seorang pembangunan yang baik

dengan nama yang baik juga.
2. Ia telah menyumbangkan ketrampilannya untuk me-

nolong dalam proyek masyarakat yang akan menyedia-
kan hiburan bagi banyak' orang.

Kedua hal inilah yang menarik perhatian masyarakat.
Kenyataan bahwa Pak Gunawan adalah seorang Kristen
mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Namun demi-
kian, hal itulah yang akan diketahui oleh setiap orang yang
terlibat dalam proyek ini sementara mereka bekerja bersama
dia. Ia mengasihi Allah dan prinsip-prinsip Kristen akan ter-
pancar dari kehidupannya.
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Mungkin saudara memiliki ketrampilan yang diperlukan
masyarakat saudara. Dapatkah saudara menawarkan jasa-
jasa saudara sebagai sumbangan bagi semua orang? Jika
saudara dapat, saudara akan menjadi berkat bagi orang lain,
serta mempunyai kesempatan untuk memberikan kesaksian
Kristen dengan mempergunakan ketrampilan saudara untuk
menolong orang lain.

Banyak ketrampilan diperlukan oleh masyarakat. Ke-
trampilan bertani, membangun, merawat orang sakit, menga-
suh anak, membantu membersihkan atau memperindah ling-
kungan saudara, adalah beberapa cara saja untuk melibatkan
diri. Apakah kemampuan khusus saudara? Sudahkah sau-
dara mempersembahkannya kepada Tuhan dan masyarakat
saudara?

"Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena
itu berikanlah pula dengan cuma-cuma" (Matius 10:8).

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Tuliskan dua cara ketrampilan saudara dapat dipergu-
nakan sebagai kesaksian kepada masyarakat saudara.

7 Dapatkah saudara memikirkan beberapa cara di mana
Saudara telah melibatkan diri dalam masyarakat mela-
lui pelayanan atau dengan mempergunakan ketrampilan
saudara? Tuliskan di sini.

8 Sebutkan satu cara dengan mana saudara mencoba un-
tuk lebih melibatkan diri dalam masyarakat saudara.
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Cocokkan Jawaban Saudara

5 Jawaban saudara sendiri.
1 a Kepastian pribadi mengenai keselamatan.

b Tahu bagaimana memimpin seseorang kepada Tuhan.
c Berharap kepada Roh Kudus.
6 Jawaban saudara sendiri. Sementara saudara menyum-

bangkan ketrampilan saudara, orang akan melihat ke-
saksian Kristen saudara dan saudara akan mendapat
kesempatan memimpin mereka kepada Kristus. Sau-
dara akan menjadi berkat bagi masyarakat saudara
dengan sikap dan keterlibatan saudara.

2 a pengarang. d Firman Allah.
b perasaan. e Roh Kudus.
c diselamatkan.
7 Jawaban saudara sendiri. Dapatkah saudara melihat

cara-cara di mana saudara dapat melakukan lebih ba-
nyak lagi?

3 a Salah. (Ini hanyalah salah satu patokan kita untuk
menilai suatu kegiatan.)

b Benar.
c Salah.
d Benar.
8 Jawaban saudara sendiri. Tuhan akan memberkati

saudara bila saudara memberi dengan cuma-cuma ke-
pada orang lain apa yang telah diberikan-Nya kepada
saudara.

4 a Sikap yang salah.
b Sikap Kristen.
c Sikap Kristen.

d Sikap yang salah.
e Sikap yang salah.
f Sikap Kristen.
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Seorang profesor di sebuah universitas di Eropa sedang
memberi kuliah kepada mahasiswanya selama Perang Dunia
I. Perintah diberi untuk menghentikan pelajaran karena
keadaan perang. Selama beberapa tahun mahasiswa-maha-
siswa itu tidak dapat berhimpun lagi sebagai suatu kelas.

Ketika akhimya perguruan tinggi itu dibuka kembali,
profesor memulai kuliah pertamanya dengan kata-kata ini,
"Seperti yang telah saya katakan dahulu ... "

Ia hanya melanjutkan kuliahnya yang terhenti ketika
perguruan tinggi. itu ditutup. Sikap kesinambungan ini
menunjukkan suatu tekad tertentu, bukan? Kita perlu me-
miliki tekad yang demikian untuk memelihara hubungan
yang terus-menerus dengan masyarakat kita.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari cara-cara
untuk meneruskan pelaksanaan prinsip-prinsip yang diajar-
kan dalam pelajaran-pelajaran ini. Cara yang paling penting
ialah mengandalkan Roh Kudus. Paulus berkata kepada
Timotius, "Hendaklah engkau tetap berpegang kepada ke-
benaran yang telah engkau terima dan engkau yakini" (II Ti-
motius 3:14). Roh Kudus akan menolong saudara mene-
ruskan pelayanan dalam masyarakat.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Bersikap wajar
Menjadikan Kesaksian Saudara Bersifat Pribadi
Mengandalkan Roh Kudus

Dialah yang Menyatakan
Dialah Guru dan Oknum yang Mengingatkan Kita

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Mengerti pentingnya memiliki kesaksian Kristen yang
pribadi dan dapat diandalkan .

• Percaya kepada Roh Kudus memimpin saudara ke dalam
pelayanan yang terus-menerus kepada masyarakat saudara.

143



144 Orang Kristen dalam Masyarakat

BERSIKAP WAJAR

Tujuan 1. Menerangkan mengapa citra yang benar adalah
penting ketika mencerminkan Kristus kepada
masyarakat saudara.

Seorang wanita muda hendak pergi ke suatu negara asing
sebagai utusan gerejawi. Pada acara wawancara radio ia di-
tanyai, "Apa yang akan anda lakukan di sana?" Jawabannya
ialah, "Saya hanya akan berusaha untuk hidup dan bertindak
sebagaimana adanya."

Apakah saudara hidup dan bertindak sebagaimana ada-
nya? Hal itulah yang dapat saudara lakukan dengan baik
sekali. Jika saudara mencoba bertindak dalam cara yang
tidak sesuai dengan sifat saudara yang sebenamya, saudara
akan memberi citra yang palsu.

Cara terbaik untuk mempengaruhi masyarakat saudara
untuk menerima Tuhan, ialah selalu memberi citra yang se-
benamya. Jika saudara tidak puas dengan citra saudara sen-
diri, mintalah Roh Kudus memberikan citra yang baru ke-
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pada saudara. Jadilah orang yang baik dan berguna, seorang
yang selalu dapat diandalkan. Mohonlah kepada Allah un-
tuk menjadikan saudara sebagaimana seharusnya, dan se-
perti yang dikehendaki-Nya.

Apakah orang melihat saudara pada hari ini sebagai se-
orang yang periang dan bergembira, dan hari berikutnya se-
bagai seorang yang tidak menyenangkan dan murung? Apa-
kah saudara mempunyai kesaksian yang tetap dan dapat
diandalkan setiap hari, meskipun ada hal-hal yang tidak
menyenangkan yang mungkin terjadi hari lepas hari?

Kesaksian yang paling baik diberikan oleh orang-orang
yang memelihara sikap yang benar sepanjang waktu. Roh
Kudus sanggup mengubah kepribadian manusia. Jika sau-
dara tidak bersifat periang, mohonlah kepada Tuhan untuk
mengubahnya. Kemudian mulailah bertindak sebagaimana
yang diharapkan Tuhan dari saudara.

Teman saya, John adalah seorang yang suka mengeluh.
Meskipun ia seorang Kristen, ia minta sikapnya dimaafkan
dengan mengatakan bahwa ia tak dapat berbuat apa-apa ka-
rena itulah pembawaannya. Pada suatu hari ia menyadari
bahwa Tuhan dapat menolong dia menjadi lain. Ia mulai
membiasakan diri untuk mempunyai sikap yang menyenang-
kan, ramah, dan penuh perhatian, sehingga akhirnya men-
jadi wajar baginya untuk bersikap demikian.

Dalam I Korintus 14:8 kita membaca, "Atau, jika nafiri
tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang me-
nyiapkan diri untuk berperang?" Itu berarti bahwa hidup
saudara harus memberi gambaran yang benar kepada orang
lain bagaimana seharusnya kehidupan Kristen itu. Jika orang
tidak yakin, bila mereka melihat hidup saudara, apakah sau-
dara menjalani hidup kekristenan, saudara tidak menjadi seo-
rang saksi yang efektif bila saudara mencoba menceritakan ke-
pada mereka tentang Kristus. Nyatakanlah panggilan saudara
dengan jelas - maka orang lain akan mengikuti saudara.
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Bagaimanakah orang dapat mengubah kepribadiannya,
jika ia tidak menyukai keadaannya itu?

2 Mengapa penting untuk memperkembangkan citrayang
betul agar dapat dengan efektif mencerminkan Kristus
dalam masyarakat saudara?

3 Kesaksian yang paling baik diberikan oleh orang-orang
yang
a) mempelajari cara-cara yang terbaik untuk berbicara

dengan orang.
b) membawa Alkitabnya ke mana pun mereka pergi.
c) memelihara sikap yang benar senantiasa.

MENJADIKAN KESAKSIAN SAUDARA BERSIFAT PRIBADI

Tujuan 2. Mengenali contoh-contoh kesaksian pribadi yang
positif.

Ketika saya berusia tujuh belas tahun saya lulus dari se-
kolah menengah tingkat atas dan bekerja di sebuah perusaha-
an besar di kota kami. pagi yang pertama saya hendak
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berangkat bekerja, Ibu memanggil saya, katanya, "Ingatlah,
Nak, ikan yang mati dapat mengikuti arus. Akan tetapi,
hanya ikan yang hidup dapat berenang menentangnya."

Saya tidak pemah melupakan perkataan Ibu. Sejak saat
itu, saya selalu berusaha agar tidak "mengikuti arus" saja.
Memang tidak selamanya mudah untuk hidup berlainan dari
orang banyak. Kadang-kadang di tempat pekerjaan atau
dalam kegiatan lain saudara sendiri yang Kristen. Jika kita
ingin mempunyai kesaksian pribadi, kita harus bersedia
mempertahankan prinsip-prinsip Kristen kita, meskipun le-
bih mudah untuk mengikuti keadaan orang banyak.

Dalam I Petrus 3:15 kita dinasihati agar "Siap sedialah
pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab ke-
pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari
kamu tentang pengharapan yang ada padamu." Pengharapan
kita adalah pada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit
pula, sehingga kita boleh memiliki hidup kekal. Kita harus
selalu memelihara kesaksian pribadi yang baik,jika kita ingin
menolong orang lain menemukan Kristus.
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Apakah saudara menyadari bahwa Tuhan mengenal sau-
dara lebih baik daripada saudara mengenal diri saudara sen-
diri? Memang itu benar. Perhatikanlah ayat ini:

Tidak ada suatu makhluk pun yang bersembunyi di ha-
dapan-Nya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di
depan mata Dia, yang kepada-Nya kita harus memberikan
pertanggungan jawab (Ibrani 4:13).
Allah bergantung pada kita untuk menunjukkan kepada

dunia bagaimana Dia sebenamya. Jika kita gagal, kita akan
dimintai pertanggungan jawab atas kegagalan kita. Biarlah
kesaksian saudara bagi. Kristus itu menjadi sesuatu yang ber-
sifat pribadi. Mungkin saudaralah orang satu-satunya yang
dipakai oleh Allah untuk memimpin beberapa orang kepada
Kristus. Keselamatan orang-orang itu akan bergantung pada
kesaksian saudara di hadapan mereka. Biarlah mereka meli-
hat akibat kasih karunia Allah dalam hidup saudara.

Jika saudara hendak menjangkau masyarakat saudara bagi.
Tuhan saudara harus "polos". Ini berarti saudara harus ter-
buka di hadapan orang. Mereka dapat melihat bagaimana
saudara sebenamya. Kehidupan kita harus menjadi buku
yang terbuka bagi seluruh dunia. Rasul Paulus mengatakan,
"Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut
Kristus" (I Korintus 11:1). Dapatkah saudara mengatakan
hal yang sama kepada masyarakat saudara?

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Yang manadari hal-hal di bawah ini adalah contoh yang
BENAR tentang kesaksian pribadi yang positif?
a. Melakukan sesuatu yang setahu saudara adalah tidak

baik, hanya karena seorang teman memintanya dan
saudara tidak mau menyinggung perasaannya.
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b Menentang sesuatu yang akan merusak kesaksian
Kristen bila saudara menyetujuinya.

c Menunjukkan kemarahan saudara bila rencana sau-
dara tidak berjalan sebagaimana yang saudara kehen-
daki.

d Melakukan lebih daripada bagian saudara dalam suatu
pekerjaan.

e Tetap ramah dan baik hati, meskipun saudara tidak
merasa demikian.

5 Yang mana dari sikap-sikap ini menunjukkan perhatian
yang paling bersifat pribadi terhadap mereka yang be-
lum mengenal Kristus?
a) Saya akan berusaha sedapat-dapatnya untuk bersaksi

bagi Tuhan, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa
jika orang tidak berminat untuk mengikuti Kristus.

b) Seluruh hidup saya harus menjadi suatu kesaksian
bagi mereka yang belum mengenal Kristus, supaya
saya tidak menyebabkan mereka berpaling dari Dia.

BERSANDAR PADA ROH KUDUS

Dialah yang Menyatakan

Tujuan 3. Menyebut tiga alasan mengapa Yesus mengutus
Roh Kudus kepada kita.

Sebelum Yesus kembali ke sorga, Ia berkata kepada mu-
rid-murid-Nya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan
memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain," (Yo-
hanes 14:16). Penolong ialah salah satu nama yang diberikan
Alkitab untuk Roh Kudus.
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Bila kita mengerti pelayanan Roh Kudus, kita dapat
mempercayai Dia lebih banyak. Misalnya, jika dua orang
dari negara-negara yang berlainan berada dalam suatu ruang-
an, mereka tak akan dapat saling mengerti sebelum mereka
dapat berkomunikasi atau bercakap-cakap satu sama lain.
Akan tetapi, jika bahasa mereka sama, mereka dapat ber-
cakap-eakap dan saling mengenal.

Dalam hal ini saudara dapat mengatakan bahwa bercakap-
cakap satu sama lain menolong dua orang asing itu untuk
saling mengerti. Pengertian memberi kepercayaan. Demiki-
anlah juga dengan Roh Kudus. Jika saudara dapat mengerti
Dia dan pelayanan-Nya, saudara akan belajar untuk percaya
kepada-Nya.

Salah satu pelayanan Roh Kudus adalah menyatakan atau
menunjukkan Kristus kepada kita. Ketika Kristus diperke-
nalkan kepada kita, kita memerlukan Dia.
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Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang,
yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan ber-
saksi tentang Aku (Yohanes 15:26).
Tujuan lain Roh Kudus ialah menginsafkan manusia akan

dosa dan menarik orang kepada Tuhan. Yesus berkata bahwa
Roh Kudus akan berbicara mengenai pertobatan. Ia juga
mengatakan bahwa Roh akan "menginsafkan dunia akan
dosa, kebenaran dan penghakiman" (Yohanes 16:8).

Armand belum pemah memberikan hatinya kepada Al-
lah. Pada suatu hari ia mendengar tentang Yesus dan kasih-
Nya kepada pria dan wanita. Seminggu telah berlalu, tetapi
Armand tidak dapat melupakannya. Mengapa? Karena Roh
Kudus telah menyatakan Yesus kepadanya dan menyebab-
kan dia juga menyesal akan dosa-dosanya. Armand merasa
bahwa ia harus melakukan sesuatu. Tidak lama kemudian ia
menyerahkan hatinya kepada Tuhan dan menjadi seorang
Kristen. Roh Kudus mempunyai pelayanan untuk memang-
gil dan membawa orang kepada Yesus. Tidakkah saudara
senang bahwa Ia telah memberi menginsafkan saudara dan
menyatakan Yesus kepada saudara? Dan ketika kita bersaksi
kepada orang lain, kita dapat bergantung pada Roh Kudus
untuk melakukan pekerjaan-Nya dalam hati mereka, juga.
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~

6

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pertobatan adalah tindakan
a) mengenal seorang.
b) menyesali dosa dan mengakuinya kepada Allah.
c) ditarik kepada Tuhan oleh Roh Kudus.

7 Jika kita belajar mempercayai Roh Kudus kita dapat
a) bersandar kepada Dia.
b) menyerahkan pekerjaan memenangkan jiwa kepada-

Nya.
c) hidup tanpa berbuat dosa.

8 Tuliskan tiga alasan mengapa Roh Kudus diutus kepada
kita oleh Yesus

a .

b .

c .

Dialah Guru dan Oknum yang Mengingatkan Kita

Tujuan 4. Menerangkan manfaat mengandalkan Roh Kudus
untuk menjadi guru dan pengingat kita.

Inilah perkataan Yesus yang dituliskan dalam Yohanes 14:
26, "Penghibur ... yaitu Roh Kudus ... Dialah yang akan
mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat-
kan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu."

Dalam ayat ini dua pelayanan lagi dari Roh Kudus dise-
butkan. Roh Kudus akan mengajar kita apa arti Firman
Allah, dan bagaimana menerapkannya dalam hati dan kehi-
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dupan kita. Roh Kudus bijaksana, dan Ia dapat memberi-
kan kebijaksanaan kepada kita juga.

Hariadi bukan seorang yang berpendidikan, tetapi ia dapat
diajar. Setelah pekerjaan sehari-harinya selesai, Hariadi akan
membaca dan mempelajari Alkitabnya. Ia belajar banyak
hal dari Alkitab. Hariadi dan isterinya mempunyai dua
orang putra. Petunjuk-petunjuk dalam Alkitab menolong
mereka membesarkan putra-putranya sehingga mereka pun
mengasihi Tuhan dan ingin menaati-Nya. Sekarang kedua
putra itu sudah menikah dan mempunyai anak. Mereka
membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang sama.
Karena Hariadi dan isterinya mempelajari Firman Tuhan
dan membiarkan Roh Kudus mengajar mereka, maka keluar-
ga mereka diberkati.

Alkitab menunjukkan kepada kita cara-cara yang dipergu-
nakan Roh Kudus untuk mengajar kita. Carilah ayat-ayat
yang dicantumkan di bawah ini dalam Alkitab saudara dan
catatlah ayat-ayat itu supaya saudara akan mengingatnya.

1.Efesus 1:17 - Ia memberi kita hikmat dan menyatakan
Allah kepada kita.

2. Efesus 6:18 - Ia mengajar kita untuk berdoa ketika Ia
memimpin.

3. I Korintus 2:10-12 - Ia mengajarkan kebenaran tentang
Allah dan tujuan-Nya.

4. Galatia 5: 16, 22-23, 25 - Dia memimpin hidup kita dan
menghasilkan dalam diri kita sukacita, kasih, damai, kesa-
baran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kerendahan hati,
dan penguasaan diri.
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Lihatlah Yohanes 14:26 sekali lagi. Perhatikan, ayat ini
menyatakan Roh Kudus akan menolong kita mengingat se-
gala sesuatu yang dikatakan Yesus kepada kita. Ini berarti
bahwa kita harus mempelajari Firman Allah, Roh Kudus
akan mengingatkan Firman itu kepada kita, bila kita memer-
lukannya.

Kita tidak dapat mengingat semua hal yang kita baca da-
lam Alkitab. Akan tetapi, bila kita berada dalam suatu ke-
adaan di mana kita perlu mengingat sesuatu dari Alkitab,
Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada ajaran-ajaran itu
yang akan menolong kita pada saat itu.

Pernahkah saudara bercakap-cakap dengan seseorang dan
kelihatannya saudara selalu mempunyai jawaban yang tepat?
Atau Roh Kudus mengingatkan saudara kepada ayat-ayat
yang tepat, yang cocok dengan keadaan itu? Memang sangat
menguntungkan untuk merasakan pertolongan Tuhan dalam
saat-saat demikian. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita
merasa tak berdaya apabila kita mau bersaksi kepada sese-
orang.

Kadang-kadang, bila kita dicobai untuk melakukan kesa-
lahan, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita harus me-
naati Tuhan. Dia mengingatkan kita untuk bersikap baik
dalam hubungan dengan orang lain. Kadang-kadang kita
lupa untuk menunjukkan jiwa bermasyarakat, tetapi Roh
Kudus setia untuk mengingatkan kita.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

9 Mengapa saudara perlu bersandar kepada Roh Kudus
sebagai guru dan Oknum yang mengingatkan saudara?
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10Lihatlah kembali pelajaran ini dan tuliskan dalam buku

catatan saudara semua cara yang dipergunakan Roh
Kudus untuk menolong kita. Kemudian telitilah daftar
saudara dan garisbawahilah semua cara di mana Dia
secara pribadi telah menolong saudara.

Sekarang, saudara tiba pada akhir pelajaran ini. Saya ha-
rap saudara telah menerima banyak pertolongan untuk hidup
saudara sebagai orang Kristen melalui pelajaran-pelajaran
ini. Saudara sudah mulai mengerti pelayanan orang Kristen
dalam masyarakatnya. Saudara hanya dapat mempraktekkan
semua ajaran ini, selama saudara memperkenankan Roh
Kudus menolong saudara. Hanya dengan kuasa Roh Kudus
dapatlah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan.
Percayalah kepada-Nya, dan Ia akan menolong saudara un-
tuk menerapkan semua ajaran ini dalam hidup serta pelayan-
an saudara kepada orang lain.

Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang
telah engkau terima dan engkau yakini (II Timotius 3:14).

Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya,
yaitu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang
telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam
kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan
di dalam Bapa (I Yohanes 2:24).

Kini saudara sudah siap untuk mengisi bagian terakhir dari
Catatan Siswa untuk Pelajaran 6 -10. Ulangilah pelajaran-
pelajaran ini, kemudian ikutilah petunjuk dalam catatan
siswa. Ketika mengirim Catatan Siswa kepada pengasuh,
mintalah keterangan tentang kursus pelajaran yang berikut.
Kiranya Tuhan memberkati saudara sementara saudara
tetap mempraktekkan jiwa bermasyarakat.
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"Cocokkan Jawaban Saudara

6 b) menyesali dosa dan mengakuinya kepada Allah.

1 Ia dapat mohon kepada Roh Kudus untuk mengubahnya
dan ia dapat membiasakan diri untuk menjadi orang yang
dikehendakinya.

7 a) Bersandar kepada Dia.

2 Karena orang tidak mau mengikuti teladan saudara dan
menerima Kristus, jika mereka tidak menyukai apa yang
terlihat dalam diri saudara.

8 Salah satu dari ini: menarik orang kepada Tuhan;
menginsafkan akan dosa; menyatakan Yesus; menceri-
takan kita tentang hukuman Allah; kita untuk mem-
beri kesaksian kepada orang lain.

3 c) memelihara sikap yang benar senantiasa.

9 Jawaban saudara sendiri. Saya akan mengatakan, ka-
rena kita memerlukan pertolongan-Nya ketika mem-
beri kesaksian, ketika melayani masyarakat kita, dan
ketika membuat keputusan yang tepat, sehingga hidup
kita akan memuliakan Tuhan.

4 a Salah.
b Benar.
c Salah.

10 Jawaban saudara sendiri.

5 b) Seluruh hidup saya harus menjadi suatu kesaksian.

d Benar.
e Benar.


