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Nilai-nilai Remaja Putri Berkaitan 
Dengan Buku Pedoman Remaja Putri 1 

Kurikulum Gereja dirancang untuk mengajarkan semua asas injil. Pelajaran dalam buku pedoman 
ini merupakan bagian dari keseluruhan kurikulum itu. Sewaktu anda siap mengajar, anda akan 
melihat bahwa banyak pelajaran menguatkan satu atau beberapa Nilai Remaja Putri, sementara 

elajaran lain tidak berkaitan dengan suatu nilai tertentu tetapi penting dalam keseluruhan 
urixulum bagi Remaja Putri. Bila mungkin, anda hendaknya memasukkan Nilai-nilai ke dalam 

pelajaran. Saran-saran berikut menunjukkan pelajaran mana yang paling sesuai untuk setiap Nilai: 

Iman: Aku adalah putri Bapa Surgawi, yang mengasihi aku, dan aku akan beriman kepada rencana 
kekalNya, yang berpusat pada Yesus Kristus, Juruselamatku (lihat A&P 14:7). 

Pelajaran 1, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 29, dan 42 

Kodrat Ilahi: Aku telah mewarisi sifat keilahian dan aku akan berusaha keras untuk 
mengembangkannya (lihat 2 Petrus 1:4-7). 

Pelajaran 1, 2, 3, 4, 8, dan 23 

Nilai Pribadi: Aku sangat berharga dan mempunyai misi ilahiku sendiri yang dengan sekuat 
tenaga akan kupenuhi (lihat A&P 18:10). 

Pelajaran 5, 6, 18, 29, 37, 38, 39, 41, 43, dan 47 

Pengetahuan: Aku akan selalu mencari kesempatan untuk belajar dan berkembang (lihat A&P 
88:118). 

Pelajaran 7, 19, 24, 27, 40, 41, 42, 46, 49, dan 50 

Pilihan dan Tanggung Jawab: Aku akan tetap bebas dengan memilih yang baik dari yang jahat 
dan aku akan bertanggung jawab atas pilihanku (lihat Yosua 24:15). 

Pelajaran 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22, 25, 31, 38, 39, 44, dan 48 

Perbuatan Baik: Aku akan memelihara sesama dan membangun kerajaan melalui pelayanan yang 
benar (lihat 3 Nefi 12:16). 

Pelajaran 6, 7, 9, 10, 16, 20, 30, 36, 40, 43, 45, dan 49 

Intregritas: Aku akan memiliki keberanian moral untuk membuat tindakanku sesuai dengan 
pengetahuanku tentang yang benar dan yang salah (lihat Ayub 27:5). 

Pelajaran 9, 20, 21, 22, 28, 32, 33, 34, 35, dan 36 
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Prakata 

KETERANGAN Buku pelajaran ini dirancang untuk para remaja putri Gereja. Dengan mempelajari pelajaran 
UMUM yang terdapat dalam buku pelajaran ini setiap remaja putri seharusnya lebih memahami 

rencana Tuhan bagi dirinya dan dibantu dalam mendasarkan pilihan-pilihan serta perilaku 
pribadinya atas asas-asas Injil. 

Penatua M. Russell Ballard menasihati, "Para guru sebaiknya disarankan untuk mempelajari 
dengan seksama tulisan-tulisan suci serta buku pelajaran mereka sebelum menggunakan 
bahan-bahan tambahan. Terlalu banyak guru yang tampaknya menyimpang dari bahan 
kurikulum yang telah disetujui tanpa meninjau seluruhnya. Jika guru merasakan suatu 
kebutuhan untuk menggunakan beberapa sumber tambahan yang baik di luar tulisan suci 
dan buku pelajaran dalam menyajikan suatu pelajaran, mereka hendaknya pertama-tama 
mempertimbangkan untuk menggunakan majalah-majalah Gereja" (M. Russell Ballard, daiam 
Conference Report, Apr. 1983, him. 93: atau Ensign, Mei 1983, him. 68) 

Unit Pengajaran Unit pengajaran meliputi pengulangan, pengkajian yang mendalam, dan belajar tentang asas-
asas yang dibicarakan sampai asas-asas itu dipahami dan diterapkan sehari-hari. Buku 
pelajaran ini dibagi menjadi unit-unit berikut: 

Hidup sebagai Putri Allah 

Memenuhi Peranan Keilahian Wanita 

Menyokong Kehidupan Keluarga 

Mempelajari Keimamatan 

Mempelajari Sejarah Keluarga dan Pekerjaan Bait Suci 

Terlibat dalam Pekerjaan Misionari 

Meningkatkan Kerohanian 

Menjalankan Kehidupan yang Bajik 

Mempertahankan Kesehatan Jasmani 

Berkembang secara Sosial dan Emosional 

Mengelola Sumber-sumber Pribadi 

Mengembangkan Kecakapan Memimpin 

Dalam mengajarkan unit-unit ini, bantulah kebutuhan para remaja putri dalam kelas anda 
dengan menanyakan diri anda sendiri : 

Masalah apa yang sedang mereka hadapi? 

Pelajaran-pelajaran terdahulu manakah yang telah mereka peroleh mengenai mata 
pelajaran ini? 
Apa yang telah mereka ketahui tentang pelajaran ini? 

Manakah dari pelajaran-pelajaran ini yang paling memenuhi kebutuhan mereka? 

Apabila anda telah dengan seksama memikirkan kebutuhan para remaja putri anda, 
pelajarilah judul serta tujuan setiap pelajaran untuk menentukan pelajaran mana yang paling 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Dengan merencanakan sebaik-baiknya sebelumnya 
anda memastikan bahwa remaja putri dapat menerima pelajaran dalam semua unit dan 
bahwa anda akan memberikan kurikulum yang lengkap dan sesuai. 
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Sumber-sumber Tulisan-tulisan Suci: Dasar utama bagi pelajaran ini adalah tulisan-tulisan suci. Ajaklah para 
remaja putri untuk membawa empat kitab standar mereka ke kelas setiap minggu. 

Ajarkan pelajaran anda dengan cara yang sedemikian sehingga kitab suci digunakan setiap 
minggu. Jika waktunya terbatas atau kurang perhatian, pilihlah referensi yang paling efektif 
saja. Gunakan tulisan suci secara bijaksana. Melalui persiapan anda tulisan-tulisan suci itu 
dapat menjadi sarana mengajar yang kuat. 

Para remaja putri di kelas anda hendaknya membaca tulisan suci secara perorangan dalam 
hampir setiap pelajaran. Doronglah mereka dengan menanyakan suatu pertanyaan atau 
kemukakan suatu masalah. Mungkin anda perlu menulis referensi tulisan suci di papan tulis 
sehingga para gadis itu dapat mengetahui di mana mencarinya. Biasanya sebuah pertanyaan 
diajukan sebelum sebuah tulisan suci dibaca. Jika tidak, para gadis itu kemungkinan akan 
membaca tulisan suci itu lagi untuk dapat menjawab pertanyaan itu. 

Kadang-kadang seorang remaja putri dapat memberi jawaban yang benar dengan kata-
katanya sendiri tanpa menengok pada ayat suci. Apabila hal ini terjadi, ajukan pertanyaan-
pertanyaan tambahan untuk membuatnya membaca tulisan suci; misalnya, "Bagaimana 
Paulus mengatakannya?" atau " Pengertian tambahan apa yang dapat kita peroleh dari ayat 
ini?" Sebelum anda dapat membuat para gadis tertarik untuk menyelidiki tulisan suci, anda 
sendiri harus menjadi tertarik pada tulisan suci itu. Siapkan diri anda melalui pengkajian 
yang mendalam, doa, serta merenungkan ayat-ayat suci yang anda harap agar para gadis itu 
menyelidikinya selama pelajaran. 

Mengajar—Tidak ada Panggilan Yang Lebih Mulia (33043) merupakan sumber berharga 
bagi semua guru. Buku ini berisi saran-saran untuk mempersiapkan pelajaran; persiapan 
rohani; serta teknik-teknik mengajar seperti memainkan peran, pembahasan, pertanyaan, 
ilustrasi papan tulis, tujuan pelajaran, serta saran-saran untuk melibatkan anggota kelas. 
Buku ini juga berisi gagasan-gagasan tentang mengatasi tingkah laku di kelas, mengatur 
ruang kelas, serta banyak saran lainnya untuk meningkatkan kecakapan mengajar. Gunakan 
buku ini sebagai alat bantu dalam mempersiapkan serta mengajarkan pelajaran. Majalah 
Gereja: Majalah-majalah Gereja berisi artikel dan kisah yang dapat membantu menjadikan 
bahan pelajaran menarik. 

SUSUNAN PELAJARAN 

Unsur Dasar Setiap pelajaran berisi hal-hal berikut: 

1. Tujuan : Ini menyatakan sasaran pelajaran—apa yang anda harapkan untuk dipahami atau 
dilakukan para remaja putri sebagai hasil dari pelajaran itu. 

2. Persiapan. Ini meliputi bahan-bahan yang diperlukan untuk menyajikan pelajaran, seperti 
gambar dan selebaran, serta tugas-tugas yang perlu dibuat sebelumnya. Sebagian besar 
gambar yang diperlukan dalam pelajaran disertakan di bagian belakang buku pegangan 
ini. Nomor gambar menunjukkan urutan gambar di bagian belakang buku pelajaran. 
Nomor di dalam tanda kurung menunjukkan gambar adalah gambar gedung perpustakaan 
Gereja. Ini jangan dibuang dari buku pelajaran. Selebaran dan kertas kerja biasanya 
disertakan di akhir setiap pelajaran. Jangan lepaskan itu dari buku pelajaran. Bahan-bahan 
ini dibuat kembali secara elektronik. 
Catatan : Sebagian besar pelajaran memerlukan tulisan suci, kapur dan papan tulis. 

3. Pengembangan Pelajaran yang Disarankan. Catatan di tepi kiri menandakan cara-cara 
mengajar, dan pokok pelajaran memberi informasi yang akan diajarkan. Dari informasi 
yang tersedia, pilih bahan serta cara yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan para 
remaja putri anda pada waktu yang tersedia. (Apabila pantas, pelajaran dapat 
diperpanjang hingga lebih dari satu jam pelajaran). 

Pokok pelajaran terdiri dari berikut ini: 

a. Pendahuluan. Ini adalah cara yang disarankan untuk memulai pelajaran serta 
memperoleh perhatian dan minat para anggota kelas. 
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b. Anak judul. Bagian tersendiri dari pelajaran ini berisi gagasan utama. Ajarkan setiap 
pelajaran dengan menggunakan tulisan suci, cerita-cerita, kutipan, dan kegiatan yang 
disediakan. 

c. Penutup. Ini memberi rangkuman pelajaran dan menyarankan berbagi rasa mengenai 
asas yang dibahas dan/atau kesaksian tentang asas Injil itu. 

d. Penerapan Pelajaran. Ini merupakan saran untuk suatu rencana kegiatan khusus, tugas, 
atau goal untuk menolong setiap remaja putri menggunakan asa yang dibahas dalam 
kehidupannya. (Apabila cocok, anda dapat menyediakan waktu pada awal jam 
pelajaran berikutnya bagi remaja putri membagikan pengalaman mereka. Anda dapat 
merangsang pertukaran yang singkat ini dengan mengatakan, "Minggu yang lalu kita 
membicarakan tentang . Sudahkah anda mencobanya? Bagaimana 
perasaan anda tentang hal itu?" Jika pada mulanya remaja putri itu tidak menanggapi, 
anda dapat mengatakan, "Saya telah mencobanya, dan inilah pengalaman saya."Dengan 
membagikan pengalaman anda yang posi tip, anda dapat membantu para remaja putri 
belajar tentang bagaimana menerapkan asas-asas itu di dalam kehidupan mereka.) 

e. Kegiatan yang Disarankan. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan yang dapat 
direncanakan untuk mengembangkan dan memperkuatkan pelajaran. 

MENGAJAR Anda mengajar remaja putri, bukan semata-mata mengajarkan pelajaran! Berdoalah dengan 
REMAJA PUTRI sungguh-sungguh memohon ilham untuk membantu mereka belajar dan mencapai potensi 

penuh mereka sebagai para putri Allah. 

Pengajaran yang efektif meliputi mengenali setiap remaja putri, para orang tuanya, serta 
keluarganya. 

Pikirkan setiap remaja putri. Pikirkan keluarganya. 

Hargai dan pandanglah setiap gadis sebagaimana yang Bapa Surgawi lakukan. 

Terimalah setiap orang pada tingkatnya sendiri dan bantulah ia tumbuh dalam Injil. 

Pelajari setiap gadis dengan menanyakan kepada diri anda sendiri : 

Apa minat, keinginan, bakat serta goalnya? 

Bagaimana latar belakang serta pengalamannya : Di rumah? Di gereja? Di sekolah? Di 
pekerjaan? Dengan teman sebaya? 

Apa kebutuhannya? 

Bagaimana saya dapat menolongnya? 

Cara terbaik untuk menolong setiap remaja putri ialah membantunya belajar dan 
menjalankan Injil. Presiden Marion G. Romney menasehati: "Bagaimanapun juga Belajar Injil, 
tidaklah cukup. Injil harus juga dijalankan. Kenyataannya, memperoleh pengetahuan Injil 
saling bergantung melaksanakannya. Keduanya saling berkaitan. Seseorang tidak dapat 
sepenuhnya mempelajari Injil tanpa melaksanakannya. Pengetahuan tentang Injil datang 
melalui tingkatan-tingkatan: seseorang belajar sedikit, mematuhi apa yang ia pelajari, belajar 
sedikit lagi dan mematuhinya. Putaran ini berlanjut dalam satu lingkaran yang tidak ada 
akhirnya. Itulah pola dengan mana seseorang dapat menuju ke pengetahuan yang penuh 
tentang Injil" (Marion G. Romney, "Records of Great Worth,'"Ensign, Sep. 1980, him. 4) 
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Petunjuk Khusus untuk 
Melibatkan Para 
Anggota yang Cacat 

Ketika Yesus diberikan kitab fanaNya, Dia masuk ke rumah sembahyang di kota 
kelahiranNya Nazaret pada hari Sabat lalu berdiri membaca. 

"KepadaNya diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibukaNya, Ia menemukan nas, dimana 
ada tertulis: 'Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk 
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang 
buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat 
Tuhan telah datang" (Lukas 4:17-18). 

Sepanjang pelayananNya, Juruselamat memberikan prioritas tertinggi kepada orang-orang 
yang membutuhkan pertolongan khusus. Meskipun guru di Gereja biasanya tidak akan 
memperoleh latihan tehnik atau fasilitas-fasilitas untuk memberikan bantuan yang 
profesional kepada pada anggota yang cacat, namun diharapkan agar setiap guru di Gereja 
memiliki pengertian dan hati yang penuh perhatian serta keinginan untuk menyertakan para 
anggota ini bilamana mungkin dalam semua kegiatan belajar di kelas. Anggota-anggota yang 
memerlukan perhatian khusus termasuk orang-orang yang cacat mental, tuli, buta, jasmani, 
wicara, budaya (dan bahasa), emosionil, sosial, usia dan belajar. Petunjuk berikut ini akan 
bermanfaat bagi setiap guru dalam menjangkau para anggota dengan kebutuhan khusus ini. 

Kenali kebutuhan dan kecakapan setiap anggota kelas. Tanyakan kepada para pemimpin 
imamat, orang tua, serta para anggota keluarga, dan apabila dianggap perlu, dengan para 
anggota yang cacat tersebut, untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. 

Sebelum meminta para anggota kelas membaca, berceramah, atau berdoa, tanyakan kepada 
mereka sebelumnya, "Bagaimana pikiran anda jika membaca di dalam kelas, berdoa di 
tengah-tengah umum, dan seterusnya?" 

Berusahalah untuk mempertinggi keterlibatan dan belajar para anggota yang cacat. 

Pastikan bahwa setiap usaha yang dibuat adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota 
kelas memberikan rasa hormat dan pengertian yang sepantasnya kepada anggota kelas 
lainnya. 

Bersikaplah wajar, ramah tamah, dan hangat. Kita masing-masing adalah anak Allah dengan 
kebutuhan akan kasih serta pengertian, tanpa menghiraukan adanya cacat atau berat cacat 
itu. 

Para guru di Gereja seharusnya ingat bahwa setiap anggota, bagaimana pun keadaan jasmani, 
mental, emosionil, atau kemampuan sosial, memiliki potensi yang mengagumkan untuk 
tumbuh menuju sifat keallahan yang tertinggi. Kita berkewajiban untuk melakukan usaha 
yang istimewa, jika mungkin, untuk mengajar mereka semua hingga mereka mampu belajar. 
Ingat kata-kata Juruselamat, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari 
saudaraKu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku" (Matius 25:40) 
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Hidup sebagai Putri 
Allah 



Pelajaran 

10 
Putri Allah 

TUJUAN Setiap remaja putri akan memahami dengan lebih jelas hubungannya yang unik dengan Bapa 
Surgawinya. 

PERSIAPAN 1. Siapkan poster dengan kata-kata "Putri Allah* tertulis di atasnya. 

2. Gambar 1, Ayah dan Putri, terletak di akhir buku pelajaran ini. 

3. Siapkan gulungan, kartu, atau secarik kertas bagi setiap gadis dengan dua kutipan dari 
akhir bab "Dulu dan Sekarang Anda Dikasihi." 

4. Tugasi seorang remaja putri untuk menyiapkan pembacaan lagi dari "O Bapaku (Buku 
Nyanyian Rohani, him. 132). 

5. Tugasi para remaja putri untuk menyajikan tulisan suci, kisah, atau kutipan yang anda 
inginkan.. 

PENGEMBANGAN 
PELAJARAN YANG 
DISARANKAN Pendahuluan : Siapakah Anda? 
Pendahuluan Pelajaran Mulailah jam pelajaran ini dengan mengenalkan diri anda, dan kemudian ijinkan setiap 

remaja putri melakukan hal yang sama. Selama perkenalan ini sarankan agar tiap gadis 
membagikan kenyataan tentang dirinya sendiri yang membuatnya unik dalam keluarganya 
atau di antara teman-temannya. Setelah perkenalan, mintalah remaja putri memikirkan 
tentang hubungan dalam kehidupan mereka. Tunjukkan bahwa setiap gadis memiliki 
hubungan yang berbeda dan bahwa, ia unik, sumbangannya kepada hubungan ini juga unik. 
Lalu jelaskan bahwa para remaja putri juga memiliki hubungan yang serupa. Setiap remaja 
putri adalah seorang putri dan mempunyai seorang ibu serta ayah, kakek dan nenek, buyut, 
dan seterusnya. 

Setiap Remaja Putri Adalah Putri Allah 

Pembahasan gambar Setelah perkenalan selesai, tunjukkan bahwa tidak setiap remaja putri mempunyai hubungan 
dan papan tulis yang sama (beberapa orang mungkin tidak mempunyai kakak perempuan, saudara sepupu, 

dlsb.) tetapi semuanya mempunyai ayah dan ibu, maka mereka semua adalah putri. 
Beritahukan kepada mereka bahwa kini anda akan memusatkan diri pada salah satu 
hubungan ini: hubungan ayah-putri. 

Peragaan gambar seorang ayah dan putri 

Minta setiap anggota kelas untuk berusaha membayangkan bagaimana hubungan yang ideal 
antara ayah dan anak perempuan/putri semestinya. Mintalah para remaja putri itu 
menceritakan apa yang akan dilakukan sang ayah untuk membuat hubungan itu berhasil. 
Tulis tanggapan itu di papan tulis di bawah judul "Ayah" dan arahkan pembahasan untuk 
memperoleh berbagai keterangan yang tertera pada contoh ilustrasi papan tulis berikutnya. 

Kemudian minta kelas menjelaskan apa yang akan dilakukan putri itu untuk mendorong 
hubungan yang ideal antara ayah dan putri ini. Lagi, pimpin pembahasan dan kemudian 
catat jawaban di papan tulis di bawah judul "Putri". 
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Contoh Papan Tulis 
Ayah Putri 
1. Menyediakan kebutuhan jasmani 1. Memperlihatkan penghargaan 
2. Mendengarkan 2. Percaya dan berunding dengan ayahnya 

3. Membimbing 3. Penuh hormat 

4. Mengajar 4. Patuh 
5. Mengasihi 5. Mengasihi 
6. Menghibur 6. Melayani 
7. Berhubungan tetap 7. Berhubungan tetap 

Katakanlah kepada kelas bahwa sebagai tambahan pada memiliki hubungan antara putri dan 
ayah duniawinya, mereka semua berbagi hubungan yang sangat khusus—yaitu sebagai putri 
dari Bapa Surgawi kita. Peragakan poster "Putri Allah." 

Pembacaan musik Untuk membantu para gadis memahami bahwa mereka benar-benar para putri rohani dari 
Bapa Surgawi mereka, mintalah mereka untuk memikirkan tentang hubungan mereka 
sebagai para putriNya sementara kata-kata dari nyanyian rohani "O Bapaku" disajikan 
sebagai pembacaan musik. (Ini akan menjadi paling efektif disajikan sebagai bacaan dengan 
latar belakang musik, jika perlu direkam sebelumnya, tetapi mungkin hanya dibaca atau 
dinyanyikan.) 

Ringkasan Dengan menunjuk lagu tersebut, ingatkan kelas akan kasih yang dimiliki Bapa Surgawi kita 
bagi kita dalam pra kehidupan. Dia adalah Ayah rohani kita; kita adalah anak-anakNya. Dia 
merawat dan mengajar kita serta kenali kita dengan baik. 

Pembahasan 
Tulisan Suci 

Kutipan 

Pembahasan 
papan tulis 

Dulu dan Sekarang Anda Dikasihi 

Beritahukan kepada kelas bahwa Tuhan mengajukan sebuah pertanyaan menarik yang 
menyebabkan Ayub berpikir tentang awal mulanya. Mintalah seorang anggota kelas 
membaca dan membahas Ayub'38:4-7. Bahaslah tulisan suci ini dan hubungannya dengan 
setiap remaja putri. Anda mungkin ingin menggunakan beberapa dari pertanyaan berikut 
dalam pembahasan ini: 

• Kapan sejarah kekal ditunjukkan dalam tulisan suci ini? 
• Mengapa bintang-bintang menyanyi bersama-sama dan anak-anak Allah bersorak sorai? 
• Jawaban apa yang akan diberikan Ayub, atau anda, atas pertanyaan Tuhan, "Di manakah 
engkau?" 

"Ada Allah di surga yang maha besar dan kekal, Makhluk yang abadi, dimuliakan, 
diagungkan. Dia memiliki tubuh yang terdiri dari daging dan tulang. Dia adalah Manusia 
yang telah bangkit dan suci serta sempurna, dan kita adalah keturunannya. Kita adalah anak-
anak rohNya. Dia hidup di dalam unit keluarga. Kita adalah anggota keluargaNya. Kita 
tinggal dalam pra kehidupan ini bersamaNya dalam jangka waktu yang tak terbatas" (Bruce 
R. McConkie, Making Our Calling and Election Sure, Ceramah Tahunan University Brigham 
Young [Provo, 25 Mar. 1969, him. 5). 

Tunjukkan kepada kelas bahwa setiap remaja putri dikasihi oleh Bapanya di Surga dalam pra 
kehidupan. KasihNya adalah kekal dan tidak berubah. Ia sekarang ini dikasihi oleh Bapa 
Surgawinya. Mintalah kelas menyebutkan beberapa berkat yang menunjukkan bahwa Bapa 
Surgawi mereka mengasihi mereka. Tanyakan kepada setiap remaja putri masing-masing dua 
kali untuk mengemukakan berkat-berkat yang telah diterimanya dari Bapa Surgawi kita. 

Sewaktu kegiatan ini selesai, tunjukkan ke daftar pengharapan di papan tulis, yang harus 
dipenuhi seorang ayah untuk menjadi bagian dari hubungan (antara ayah-putri) yang 
berhasil. Dengan membahas berkat-berkat yang diberikan oleh kelas, tunjukkan cara-cara 
dengan mana Bapa Surgawi kita memperlihatkan kasihNya bagi masing-masing putriNya. 
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Belajar dan membahas Mintalah para remaja putri untuk menemukan dan membaca referensi tulisan suci berikut 
Tulisan Suci yang menunjukkan bahwa sebagai tambahan pada berkat-berkat yang telah mereka sebutkan, 

Bapa Surgawi kita telah menjanjikan kita berkat-berkat besar untuk memenuhi kebutuhan 
kita. 

Yohanes 14:16-18 (penghiburan) 
Yakub 4:10 (bimbingan dan nasihat) 
Matius 7:7-11 (pertolongan dengan memecahkan masalah, pengertian) 
Yohanes 3:16 (Bukti terbesar Allah akan kasihNya) 

Minta para anggota kelas untuk menjelaskan mengapa penting untuk memahami bahwa kita 
adalah putri Bapa Surgawi kita. 
Setelah kelas menanggapi, mintalah agar dua kutipan berikut ini dibacakan kepada kelas : 
"Kebenaran adalah ... manusia adalah anak Allah-seorang Allah di dalam janin ... 
"Bahwa manusia adalah anak Allah merupakan pengetahuan yang paling penting yang 
diberikan kepada manusia" (Marion G. Romney, dalam Conference Report, Apr. 1973, him. 
136; atau Ensign, Juli 1973, him. 14). 
"Saya akan meminta anda untuk terus menerus mengatakan kepada diri anda ... 'Saya adalah 
(putra atau putri) Allah' dan dengan melakukan demikian dimulai pada hari ini untuk hidup 
lebih dekat pada cita-cita itu yang akan membuat kehidupan anda lebih bahagia dan lebih 
berguna dikarenakan menyadari kenyataan tentang siapakah diri anda itu" (Harold B. Lee, 
dalam Conference Report, Okt. 1973, him. 10; atau Ensign Jan. 1974, him. 6) 

Bagikan gulungan kertas yang berisi kutipan-kutipan di atas kepada setiap anggota kelas. 
Sarankan agar remaja putri menghafal kutipan-kutipan ini dan menerapkannya dalam 
kehidupan mereka secara teratur. 

Bapa Surgawi Menginginkan Kita untuk Lebih Dekat Kepadanya 

Penyajian Guru Jelaskan bahwa dari tulisan suci dan para nabi kita, kita telah mempelajari bahwa kita 
masing-masing adalah anak Bapa Surgawi kita. Kita hidup denganNya dan Dia mengasihi 
kita. Juga dari tulisan suci dan dari berkat-berkat yang telah kita sebutkan tadi, kita 
menyadari akan bukti yang telah diberikan Bapa Surgawi kepada kita tentang keinginanNya 
untuk mempunyai hubungan yang baik dengan setiap putriNya. 

Pembahasan Mintalah remaja putri menyarankan apa yang dapat mereka lakukan untuk menunjukkan 
keinginan mereka untuk terus dan meningkatkan hubungan mereka dengan Bapa Surgawi 
mereka. 
Tunjukkan pada daftar di papan tulis tentang hal-hal yang dapat dilakukan seorang remaja 
putri dalam hubungan ayah-putri. Ajukan pertanyaan berikut untuk memperlihatkan 
bagaimana sifat-sifat yang sama digunakan dalam mengembangkan dan memperteguh 
hubungan dengan Bapa Surgawi kita. 

• Bagaimana kita menunjukkan penghargaan kepada Bapa Surgawi kita? (Dengan menjadi 
patuh, dengan menunjukkan terimakasih.) 

• Bagaimana kita mempercayai dan berunding dengan Bapa Surgawi? (Dalam doa). 

Jelaskan bahwa kadang-kadang seorang remaja putri dapat menjadi kecewa karena doa-
doanya tampaknya tidak dapat dijawab. Namun Bapa kita di Surga dalam kebijaksanaanNya 
membiarkan kita berjuang mengatasi sebagian besar masalah kita, memberi dorongan dan 
membimbing kita bilamana perlu. 

• Bagaimana kita belajar dari Bapa Surgawi kita? (Dengan mempelajari firmanNya di dalam 
tulisan suci, dengan mendengarkan para nabiNya, dan dengan mendengarkan setelah 
berdoa.) 

• Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Bapa Surgawi? (Dengan mematuhi 
perintahNya [lihat Yohanes 14:15] dan dengan melayani orang lain [lihat Matius 25:40 dan 
Mosia 2:17.] 

Kutipan 

Gulungan Kertas 
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Pelajaran 10 

Kesimpulan : Hubungan yang Ilahi 

Tulisan Suci Mintalah remaja putri mencari dan membaca Ajaran dan Perjanjian 88:63. Lalu tunjukkan 
bahwa Bapa Surgawi kita benar-benar menghendaki agar semua orang datang mendekatkan 
kepadanya. 

Penyajian Guru Ingatkan remaja putri bahwa mereka benar-benar para putri Bapa Surgawi, dan Dia 
mengasihi mereka. Melalui perbuatan dan pilihan mereka, mereka menentukan kekuatan 
hubungan yang mereka jalin denganNya. Dia tidak akan pernah berpaling. Ketika mereka 
melakukan kehendakNYa, memohon bimbinganNYya, mereka akan mengetahui jalan yang 
seharusnya diikuti dalam kehidupan mereka dan diyakinkan bahwa mereka adalah para 
putri Allah yang benar-benar dikasihi oleh Bapa mereka. 

Penerapan Pelajaran 

Tunjukkan kembali dua kutipan yang terdapat pada gulungan kertas dan ajaklah para remaja 
putri untuk menghafal keterangan ini dan menggunakannya dalam kehidupan mereka. 
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Pelajaran 

10 
Yesus Kristus, Sang Juruselamat 

TUJUAN Setiap remaja putri akan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Juruselamatnya dan bahwa 
penebusanNya memungkinkanNya untuk dibangkitkan dan hidup bersama Allah lagi. 

PERSIAPAN 1. Gambar 2, Juruselamat, terletak di belakang buku pelajaran ini. Sebelum pelajaran mulai, 
peragakan gambar itu di atas meja yang telah diatur sedemikian menarik untuk 
menciptakan suasana yang khidmat. 

2. Tugasi para remaja putri untuk menyajikan kisah-kisah, tulisan suci, atau kutipan yang 
anda kehendaki. 

PENGEMBANGAN 
PELAJARAN YANG 
DISARANKAN Tulisan-tulisan Suci Memberi Kesaksian Bahwa Yesus Adalah Kristus, Juruselamat Dunia 

Pembahasan Papan Tulislah Yesus Adalah Kristus dan referensi ayat suci berikut ini di papan tulis. Mintalah setiap 
Tulis dan Tulisan Suci gadis agar mencari referensi itu dalam kitab sucinya. Bacalah ayat-ayat itu bersama-sama. 

Minta setiap gadis untuk menandai ayat-ayat itu. Bahaslah setiap tulisan suci secara 
menyeluruh. 

Yesus Adalah Kristus 
Yohanes 3:16-17 
Yohanes 14:6 
Ajaran dan Perjanjian 76:40-42 
1 Nefi 22:12 
1 Yohanes 4:14 
Mosia 3:17-18 

Jelaskan bahwa ayat-ayat ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya ayat yang memberi 
kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus, Juruselamat dunia. 

Penebusan Yesus Kristus Memungkinkan Keselamatan dan Permuliaan Terjadi 
Pembahasan Mintalah seorang sukarelawan menyebutkan Pasal Kepercayaan yang ketiga. Bahas dengan 
Tulisan Suci kelas apakah penebusan Kristus itu dan apa artinya bagi kita. Pembahasan anda hendaknya 

mencakup segi-segi berikut: 
1. Kristus secara suka rela menyerahkan nyawaNya agar semua orang dapat diselamatkan. 
2. Kristus telah ditetapkan sebelumnya, atau dipilih, untuk misi ini sebelum dunia diciptakan. 
3. Pelanggaran Adam mendatangkan kematian ke dalam dunia. Pengorbanan Kristus 

membayar hukuman atas pelanggaran hukum itu serta memungkinkan bagi kita untuk 
mengatasi kematian. 

4. Kristus membayar bukan saja bagi dosa-dosa Adam tetapi bagi dosa-dosa kita juga—jika 
kita mematuhi hukum dan tata cara-tata cara Injil. 
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5. Karena Dia benar-benar putra Allah, Kristus adalah satu-satunya orang yang memiliki 
kuasa mengatasi kematian. Dia telah mewarisi kuasa kehidupan atau kebakaan dari Allah. 
Karena Dia juga satu-satunya orang yang tanpa dosa yang hidup di atas bumi, maka Dia 
adalah satu-satunya orang kepada siapa Setan tidak mempunyai kuasa. Oleh karena itu, Dia 
adalah satu-satunya orang yang pernah hidup yang dapat melakukan Penebusan. 

6. Karena pengorbanan Kristus, semua orang akan dibangkitkan. 

7. Para nabi, baik sebelum maupun setelah kehidupan Kristus di bumi, telah memberikan 
kesaksian mengenai diriNya. 

Tuliskan referensi tulisan suci berikut ini di papan tulis: 

Alma 11:42-43 

Alma 11:40 

Mintalah remaja putri membaca secara diam-diam ayat-ayat suci itu dan mengenali dua 
akibat yang penting dari penebusan Yesus Kristus. (Kita dapat dibangkitkan, dan kita dapat 
dimuliakan atau memperoleh hidup yang kekal.) 

• Menurut Alma, kelompok orang yang bagaimanakah yang akan memperoleh hidup yang 
kekal? (Orang yang percaya pada nama Yesus Kristus.) 

Kisah Tanyakan kepada kelas apakah mereka pernah mencoba membayangkan bagaimana perasaan 
Juruselamat untuk mengambil ke atas diriNya sendiri dosa-dosa kita. Baca dengan keras atau 
mintalah seorang remaja putri membaca dengan keras catatan berikut ini oleh Penatua Orson 
F. Whitney: 

"Lalu datanglah pernyataan yang menakjubkan, suatu teguran dari Sumber yang maha 
tinggi, yang tidak mungkin diabaikan. Ini merupakan mimpi, atau penglihatan di dalam 
sebuah mimpi, sewaktu saya berbaring di tempat tidur saya di kota kecil Columbia, Lancaster 
County, Pennsylvania. Saya seolah-olah berada di Taman Getsemani, saksi penderitaan 
Juruselamat. Saya melihat Dia secara jelas sepertinya saya melihat seorang. Berdiri di 
belakang pohon di pelataran, saya melihat Yesus, bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes, 
sewaktu mereka datang melalui gerbang kecil di sebelah kanan saya. Dengan meninggalkan 
ketiga Rasul di sana, setelah memberitahu mereka untuk berlutut dan berdoa, Putra Allah 
berlalu ke sebelah lainnya, di mana Dia juga berlutut dan berdoa. Doa itu adalah doa yang 
sama yang telah dikenali oleh semua pembaca Alkitab: 'Ya BapaKu, jikalau Engkau mau, 
ambillah cawan ini dari padaku; tetapi bukanlah kehendakKu, melainkan kehendakMulah 
yang terjadi/ 

"Sewaktu Dia berdoa air mata mengalir di wajahNya, menghadap ke arah saya. Saya begitu 
tergerak oleh pemandangan ini sehingga saya juga menangis, keluar dari rasa simpati yang 
murni. Seluruh hati saya tertuju kepadaNya; Saya mengasihiNya dengan segenap jiwa saya, 
dan rindu untuk hidup bersamaNya sepertinya saya tidak lagi menginginkan apapun. 

"Dengan segera Dia bangkit dan berjalan ke tempat para Rasul itu berlutut — tertidur pulas! 
Dia mengguncang mereka dengan lembut, membangunkan mereka, dan dengan nada yang 
lembut menegur, tidak diwarnai rasa marah atau tidak sabar sedikitpun, dengan sedih 
menanyakan kepada mereka apakah mereka tidak dapat berjaga-jaga bersamaNya selama 
satu jam. Di sanalah Dia, dengan kesedihan yang hebat karena dosa dunia diatas bahuNya, 
dengan kepedihan dari setiap pria, wanita dan anak-anak menusuk ke dalam jiwaNya yang 
peka — dan mereka tidak dapat berjaga-jaga bersamaNya satu jam pun" (Through Memory's 
Halls : The Life Story of Orson F. Whithey (Independence, Mo: Zion's Printing and Publishing 
Co., 1930), him. 82). 

Pertanyaan Pemikiran • Pernahkah kita tidak peduli terhadap penderitaan Kristus yang dilakukan bagi kita? Apakah 
kita gagal untuk menghargai dua karunia penting yang diberikanNya kepada kita? 

• Apa yang seharusnya kita lakukan untuk memjadikan Penebusan itu efektif dalam 
kehidupan kita? 
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Untuk Dipermuliakan, Kita Harus Bertobat serta Berpaling kepada Juruselamat 
Pembahasan Ayat Suci Tulis di papan tulis: Helaman 14:13 

• Menurut Helaman 14:13, jika kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, kita akan 
didorong untuk melakukan apa? 

Tambahkan di papan tulis: Ajaran dan Perjanjian 19:16-19. Mintalah agar ayat-ayat ini dibaca 
dengan keras. 

• Bagaimana perasaan anda dengan mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menderita bagi 
dosa-dosa anda, hingga, jika anda bertobat, anda tidak perlu menderita karenanya? 

Tambahkan di papan tulis: Ajaran dan Perjanjian 58:43 

• Menurut Ajaran dan Perjanjian 58:43, apa yang akan dilakukan oleh orang yang benar-benar 
bertobat. 

Pertobatan yang sungguh-sungguh memerlukan waktu dan usaha. Kita harus menunjukkan 
kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan Bahwa kita telah meninggalkan kesalahan-
kesalahan kita. 

Kutipan "Beberapa orang mempercayai pertobatan yang seketika. Ketika anda dapat berhenti 
melakukan sesuatu dengan seketika ..., pertobatan yang sejati terjadi apabila anda telah 
menunjukkan, melalui perjalanan waktu, bahwa apa yang telah anda putuskan untuk 
dilakukan benar-benar telah terlaksana dan dosa benar-benar keluar dari kehidupan anda" 
(Loren C. Dunn, Read, Ponder, Pray, Brigham Young University Speeches of the Year (Provo, 7 
Mar. 1972, him. 4). 

Pembahasan Ayat Suci Jelaskan bahwa mengaku dan meninggalkan dosa adalah sangat penting. Beberapa dosa 
perlu dilakukan pengakuan kepada para pemimpin keimamatan. Tetapi lebih banyak lagi 
yang diperlukan untuk memperoleh pengampunan. 

• Apa lagikah yang perlu? 

Jelaskan bahwa orang-orang di dalam tiga ayat suci berikut adalah orang-orang yang telah 
bertobat dan mencari pengampunan bagi dosa, dan mereka semua mempunyai pengalaman 
yang sama. Mintalah remaja putri membaca dengan diam-diam sewaktu ayat-ayat suci 
berikut dibaca dengan suara keras: 

Enos 1:4-8 
Mosia 4:1-3 
Alma 38:8 

• Di dalam setiap contoh tulisan suci ini, bagaimana orang-orang itu memperoleh 
pengampunan? 

Ingatkan para gadis bahwa untuk dapat diampuni atas dosa-dosa kita, kita harus berpaling 
kepada Bapa Surgawi dengan beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memberi 
kita masing-masing dua karunia yang besar. Kebangkitan adalah cuma-cuma bagi semua 
orang. Permuliaan, atau hidup yang kekal, dengan syarat beriman kepada Yesus Kristus dan 
bertobat dengan seluruh hati kita. 

Kesimpulan 

Anda mungkin berkeinginan untuk memberikan kesaksian tentang pentingnya Yesus Kristus 
sebagai Juruselamat kita. Bantulah remaja putri menyadari pentingnya Dia bagi mereka. 
Tanpa Dia Kita tidak akan memperoleh kebangkitan atau pengharapan untuk kembali ke 
hadiratNya. Karena Kristus kita tidak hanya memiliki paengharapan itu, tetapi juga janji atas 
berkat-berkat dalam kehidupan ini melalui kesetiaan kita. 
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Mengikuti Teladan 
Yesus Kristus 

Pelajaran 10 

TUJUAN Setiap remaja putri akan berusaha mengikuti teladan Yesus Kristus. 

PERSIAPAN 1. Gambar 2, Juruselamat. 

2. Pilihan: Siapkan selebaran yang disarankan pada akhir bagian, "Kita Dapat Belajar 
Mengikuti Yesus Kristus." 

3. Tugasi seorang remaja putri untuk menyanyikan atau membaca nyanyian rohani "Ikut 
Aku" (Buku Nyanyian Rohani him. 43), atau mempersiapkan diri memimpin kelas dalam 
menyanyikannya. 

4. Tugasi remaja putri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda kehendaki. 

PENGEMBANGAN 
PELAJARAN YANG 
DISARANKAN Pengantar 

• Apa arti mengikuti Yesus Kristus dalam kehidupan anda? (Jelaskan bahwa Yesus Kristus 
merupakan teladan yang sempurna untuk diikuti semua orang.) 

Nyanyian Mintalah kepada remaja putri yang telah ditunjuk sebelumnya atau kelas menyanyikan lagu 
rohani, "Ikut Aku" (Buku Nyanyian him. 43), atau membaca kata-katanya. 

Yesus Kristus Memberi Teladan Sempurna untuk Kita Ikuti 

Diskusi dan Minta remaja putri membaca dan menandai ayat-ayat berikut ini: 

A ^c • 2 Nefi 31:10 penyelidikan Ayat Sua 2 N e f i 3 1 : 1 6 . 1 7 

1 Petrus 2:21 

Juruselamat bertanya kepada duabelas muridNya bangsa Nefi, "Harus menjadi orang yang 
bagaimanakah kamu ini?" Lalu, menjawab pertanyaanNya sendiri, Dia berkata, 
"Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Bahkan seperti Aku" (3 Nefi 27:27). Ajaran yang 
sama ini diterapkan pada semua remaja putri. Jawabannya adalah sama. 

Mintalah gadis-gadis itu membaca dan menandai Yohanes 13:15. 

Papan tulis Mintalah remaja putri menyebutkan beberapa sifat dan watak Yesus yang dapat kita ikuti. 
Tuliskan saran-saran mereka dipapan tulis dan bahaslah contoh sifat-sifat ini. Beberapa 
diantaranya termasuk: 
Lemah lembut dan rendah hati 
Matius 11:29 (Yesus adalah "lemah lembut dan rendah hati.") 
Filifi 2:8 (Yesus "merendahkan diriNya dan taat sampai mati.") 

Menahan godaan 
Matius 4:1-11 (Yesus menahan godaan Setan.) 
A&P 20:22 (Yesus tidak mengindahkan pencobaan.) 

Mengasihi dan melayani sesama 
Markus 1:40-44 (Yesus menyembuhkan orang sakit kusta.) 

9 



Yohanes 11:20-46 (Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian.) 
3 Nefi 17:7, 9-10, 21 (Yesus menyembuhkan orang sakit dan menderita serta memberkati anak-
anak kecil.) 

Penyajian Guru Jelaskan bahwa dalam segala hal Yesus Kristus memberikan teladan untuk kita ikuti. Kita 
telah diperintahkan untuk mengikutiNya. Apabila kita taat kepada perintah itu, kita akan 
merasakan suka cita besar dalam kehidupan kita. Hubungkan dengan daftar di papan talis. 

• Bagaimana kita dapat menunjukkan kerendahan hati dalam kehidupan kita? (Misalnya, kita 
dapat mematuhi orang tua kita dan perintah-perintah Allah; kita dapat menempatkan 
kebutuhan dan pengharapan yang benar orang lain di atas kepentingan kita.) 

• Apa sajakah cara sehari-hari agar kita dapat mengikuti teladan Juruselamat? (Misalnya, 
godaan khusus apakah yang harus anda atasi setiap hari? Bagaimana teladan Kristus 
menolong anda mengatasi godaan-godaan ini?) 

Kita Dapat Belajar Mengikuti Yesus Kristus 

Penyajian Guru dan Mintalah remaja putri mendengarkan penjelasan Marion G. Romney tentang bagaimana beliau 
kutipan belajar mengikuti teladan Yesus Kristus: 

"Selama awal usia belasan saya sebuah buku kecil atau brosur berjudul 'Apa yang Akan 
Dilakukan Yesus?' sampai ketangan saya ... Pertanyaan yang dikemukakan itu merupakan 
keinginan yang saya miliki sejak masa kanak-kanak saya. Banyak kali ketika saya 
menghadapi tantangan dan keputusan yang menjengkelkan saya selalu bertanya kepada diri 
saya sendiri' Apa yang akan dilakukan Yesus?' ... Sewaktu saya merenungkan pertanyaan itu 
saya membuka tulisan suci untuk mencari jawabannya. Di sana di dalam Injil yang ditulis 
oleh Yohanes, saya menemukan jawaban yang jelas dan pasti: Yesus akan selalu melakukan 
kehendak BapaNya. Secara berulang-ulang hal ini Dia firmankan ...' 

... Aku tidak berbuat apa-apa dari diriKu sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, 
sebagimana diajarkan Bapa kepadaKu/ 

'"Dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, 
sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadaNya.' ... (Yohanes 7:15, 16, 18; 8:26, 
28, 29; 10:30).... 

Dengan mempelajari bahwa Yesus akan selalu melakukan kehendak BapaNya, tujuan saya 
selanjutnya ialah mencari apa yang akan dilakukan Yesus untuk mengetahui dengan pasti 
apa kehendak BapaNya. Dengan menyelidiki Perjanjian Baru, saya mendapati bahwa satu hal 
yang Dia lakukan ialah membiasakan diriNya sepenuhnya dengan apa yang telah dinyatakan 
BapaNya mengenai apa kehendakNya itu, seperti yang tercatat dalam Perjanjian Lama. 
Bahwa Dia melakukan itu dibuktikan oleh kenyataan bahwa dalam pernyataanNya seperti 
yang tercatat dalam Perjanjian Baru, Yesus mengutip atau menyebutkan ayat-ayat suci dari 
Perjanjian Lama lebih dari seratus kali. 

"Akhirnya, dan yang terpenting, saya mempelajari bahwa Dia secara terus menerus 
berkomunikasi dengan BapaNya melalui doa. Dengan ini Dia tidak saja belajar mengenai 
kehendak BapaNya tetapi juga untuk memperoleh kekuatan untuk melakukan kehendak 
BapaNya. Dia berpuasa dan berdoa ... Kelihatannya bahwa selama pelayananNya di bumi 
Dia tidak pernah membuat suatu keputusan penting atau menghadapi krisis tanpa berdoa 
(Lihat Matius 4:2; Lukas 4:2; Lukas 6:12-13; Matius 26:39; Lukas 22:42,44)... 

"Dengan bersandar pada tulisan suci yang terdahulu serta tulisan-tulisan suci lainnya, saya 
memutuskan dalam masa muda saya bahwa bagi saya pendekatan yang terbaik untuk 
pemecahan masalah dan memecahkan pertanyaan adalah melakukan sebagaimana Yesus 
melakukannya: mengembangkan keinginan yang sungguh-sungguh untuk melakukan 
kehendak Tuhan; membiasakan diri sendiri dengan apa yang telah dinyatakan Tuhan dalam 
perkara yang bersangkutan; berdoa dengan rajin dan beriman untuk memperoleh pengertian 
yang diilhami tentang kehendakNya serta keberanian untuk melakukannya .... 
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Pelajaran 10 

"Pemecahan yang paling memuaskan terhadap masalah serta jawaban yang terbaik terhadap 
pertanyaan yang sanggup saya buat dalam kehidupan saya sendiri, saya tiba pada hal-hal 
berikut ini: 

"1. Sejak masa muda saya, saya telah menyelidiki tulisan suci. 

"2. Saya telah berusaha dengan jujur menghadapi tantangan atau pertanyaan yang 
dianjurkan dengan keinginan yang tulus untuk memecahkannya sebagaimana Yesus akan 
memecahkannya. 

"3. Saya telah, melalui belajar dan berdoa yang rajin, berusaha menimbang alternatif (pilihan) 
dengan mengingat apa yang saya ketahui tentang asas-asas injil. 

"4. Saya telah membuat keputusan saya sendiri. 

"5. Lalu saya membawa perkara itu kepada Tuhan, mengatakan kepadaNya masalahnya, 
mengatakan kepadaNya bahwa saya ingin melakukan apa yang dipandangNya benar, dan 
memohon kepadaNya untuk memberi saya kedamaian dalam jiwa jika saya telah mengambil 
keputusan yang benar" (Marion G. Romney. "What Would Yesus Do?" New Era, Sept. 1972, 
him. 4-6). 

Diskusi Bahaslah lima cara yang digunakan Presiden Romney untuk mempelajari apa yang diminta 
Yesus untuk dilakukannya. 

Papan tulis Tulislah cara-cara ini di papan tulis, atau buatlah sebagai selebaran bagi para remaja putri, 
(pilihan selebaran) Bahaslah tentang bagaimana remaja putri dapat menggunakan masing-masing langkah ini 

dalam kehidupan mereka sendiri untuk mengetahui teladan Yesus dengan mempelajari apa 
yang Dia minta untuk mereka lakukan. 

Rangkuman Kutipan "Dengan mengikuti pola ini, Yesus hidup dangan kehidupan yang sempurna. Tentu saja, kita 
tidak dapat menyamai perbuatanNya. Meskipun demikian, kita dapat membuat kemajuan 
yang lebih besar ke arah itu dengan berusaha menyaingiNya daripada dengan cara lainnya" 
(Romney, "What Would Yesus Do?" him. 5) 

Dengan Mengikuti Teladan Yesus, Kita dapat Meningkatkan Kehidupan Kita 

Penyajian guru Terangkan bahwa dalam mengikuti teladan Juruselamat sekali pun dalam hal yang paling 
kecil dapat mendatangkan kemajuan besar dalam kehidupan kita. Kisah berikut ini 
memperlihatkan bagaimana seorang remaja putri mempraktekkan ajaran Yesus dan melihat 
kemajuan dalam hidupnya. 

Ceritera "Charlotte ditimpa kesulitan dalam kehidupannya. Ia dipenuhi rasa tidak puas. Segala 
sesuatu tampak serba salah .... Teman-temannya membosankan; rumahnya tidak menarik; 
kepribadiannya sendiri tidak menyenangkan, seperti yang disadarinya. Masalah itu terlalu 
berat bagi Charlotte .... 
"(Untuk memperoleh pertolongan, Charlotte pergi ke Margaret Ames, seorang wanita yang 
menjalani semacam kehidupan yang Charlotte ingin menjalaninya) 

Charlotte mencurahkan kisah sakit hatinya atas kekecewaannya, hidup yang tidak bahagia .. 
Dengan kata-kata simpati yang lemah lembut Margareth mengatakan, "Anda dapat 
mengubah semua itu jika anda benar-benar mempunyai kemauan untuk melakukannya.'... 

"(Untuk memulai hidup barunya, Ny. Ames menyarankan kepada Charlotte): 'Selama dua 
puluh empat jam berbuatlah seolah-olah Kristus berada tepat disamping anda, melihat segala 
sesuatu yang anda lakukan. Kemudian datanglah kepada saya, dan kita akan 
membicarakannya lagi. Maukah anda melakukannya?' 

"Agak ... ragu-ragu, ia menjawab, 'Ya, Ny. Ames ... 

"Hari sudah gelap ketika Charlotte pulang ke rumah. Ia tahu bahwa ia diharapkan 
membantu menghidangkan makan malam di meja. Ia pergi ke laci serta mengeluarkan taplak 
meja yang kusut. Ketika ia membentangkannya di meja, ia melihat beberapa noda kotor. Dan 
dari sinilah ia mempunyai gagasan pertama untuk berubah. 
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"'Seandainya Kristus akan makan bersama kita, saya tidak akan memasang taplak yang kotor, 
'ia berkata kepada dirinya sendiri. 

"Ia mengambil taplak yang baru. Dan dengan pikiran yang sama ia membawa sebuah 
mangkuk kecil berisikan bunga dari halaman. Ia menaruh mentega di piring yang baru dan 
bukan di piring yang kotor. Ia mengiris roti dengan hati-hati... 

"'Ada tamu malam ini?' tanya ayahnya ... 

'"Hanya anda, Yah/ senyum Charlotte ... 

'"Ibunya, lelah dan panas ... duduk, berkata, 

' Saya tidak tahu apa yang merasukinya untuk menyiapkan sedemikian rupa hanya untuk 
kita. Saya kira ia mengharapkan seseorang mampir sebelum kita selesai.... 

"'Saya tidak mengenal siapapun untuk siapa saya lebih suka menyiapkan sesuatu selain 
untuk kita sendiri, ia berkata. 

"'Keluarga itu hanya bertatapan sejenak. Itu bukanlah seperti Charlotte. 

'"Di kamar tamu (setelah makan malam) Charlotte mengeluarkan majalah dari dasar 
tumpukan dan mulai membaca. Ia sendiri yang membawa majalah itu pulang, dan ia 
menyembunyikannya. Setelah beberapa menit ia meletakkannya ' 

Saya tidak akan membaca majalah ini seandainya Kristus duduk di mana Dia dapat membaca 
bersama saya, 'pikirnya. Dan ia membawanya keluar, serta menaruhnya dalam keranjang 
sampah .... 

"(Hari berikutnya Charlotte) pergi bekerja lagi... Ia sangat tidak menyukai pekerjaannya ... 

"'Kristus di sisi saya/ pikirnya sewaktu ia berjalan memasuki toko ... Ia mengucapkan selamat 
pagi dengan tersenyum kepada semua orang yang dijumpainya ... 

"(Ia bahkan dapat memecahkan masalah dengan para langganan yang tidak sopan sewaktu ia 
mengingatkan dirinya tentang bagaimana ia akan bertindak jika Kristus berada di 
sampingnya. Malam itu ia kembali ke rumah Margaret Ames untuk membahas percobaan 
itu.) 

"'Saya mencobanya, Ny. Ames, sebaik yang saya dapat lakukan, dan — memang, itu 
membuat segalanya berbeda. Saya kira saya dapat menahami apa yang anda maksudkan. 
Tentu saja, itu tidak mengubah hal-hal yang mengganggu saya. Saya tetap miskin, dan tidak 
dapat pergi ke sekolah, dan saya tinggal di rumah yang buruk ...' 

'"Ah, sayangku! Tetapi anda mulai menabur benih dua puluh empat jam yang lalu ... 
Dapatkah anda meneruskan sebagaimana anda telah memulainya? Anda memiliki kata 
(kunci). Ialah Kristus. Berkeluh kesah ... tidak banyak mengubah sesuatu; tetapi Yesus dapat. 
Tetap ingat untuk menjaga agar langkah anda sehari-hari sangat dekat denganNya/ 

"'Saya akan melakukannya/ kata Charlotte" (Janet Craig, dalam Stories That Live, disunting 
Lucy Gertsch Thomson (Salt Lake City; Deseret Book Co., 1956) him. 34-43; dikutip dalam 
Wanita OSZA : Buku Pelajaran Dasar Untuk Wanita, Bag B (1979), him. 5-7). 

Diskusi Jika waktu mengijinkan, bahaslah hal-hal apa yang mungkin berubah dalam kehidupan 
sehari-hari para remaja putri jika mereka melakukan seperti yang diperbuat Charlotte dan 
mengikuti teladan Yesus Kristus. 

Penerapan Pelajaran 

Ajak setiap remaja putri untuk menentukan goal yang akan menolongnya menjadi lebih 
seperti Yesus Kristus dengan mengikuti teladanNya. Ajaklah mereka mengubah cara mereka 
melakukan sesuatu seperti yang telah dilakukan Charlotte. 
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Mencari Penemanan 
Roh Kudus 

Pelajaran 10 

TUJUAN Setiap remaja putri akan berusaha layak untuk memperoleh penemanan yang terus 
menerus dari Roh Kudus. 

PERSIAPAN 1. Gambar 3, Nefi, Laman, Lamuel, terletak di bagian belakang buku pelajaran. 

2. Pilihan: Bawalah selembar saputangan atau syal yang cukup lebar untuk dililitkan di 
kepala. 

3. Pilihan: Sediakan sebuah kartu yang besar (dengan hiasan tepi) dan sebuah bolpoint bagi 
setiap gadis untuk menyalin pembahasan di papan tulis. 

4. Tugasi setiap remaja putri untuk menyajikan beberapa kisah, ayat-ayat suci, atau kutipan-
kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan 

Mintalah salah seorang remaja putri untuk menutupi matanya. Putarlah dia beberapa kali 
hingga dia tidak tahu arah mana dia menghadap. Sekarang mintalah dia untuk menunjukkan 
sesuatu (misal: arah utara ruangan itu, papan tulis atau benda lainnya). Dia mungkin akan 
memberitahu anda bahwa dia tidak tahu atau mungkin menjawab yang tidak benar. Dengan 
saputangan yang masih menutup matanya, mintalah seorang anggota kelas yang lain berdiri 
didekat benda yang anda sebut tadi dan berkata dengan suara lembut, "Ini" Sekarang 
tanyalah lagi remaja putri tadi agar menunjukkan dimana papan tulis itu. Jika dia percaya 
pada suara itu, dia akan menjawab dengan tepat. 

Diskusi • Apa yang ditunjukkan demonstrasi ini tentang pengalaman kita dengan Roh Kudus? 
(Seringkali diri kita tidak dapat melihat ke arah mana kita semestinya pergi sebab kita 
dibutakan oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Kita dapat menemukan arah yang semestinya 
kita tempuh dengan cara mencari Roh Kudus. Kita tidak dapat melihat Roh Kudus, Tetapi 
kita dapat mendengar atau merasakan Dia memberi petunjuk kepada kita. Karena Roh Kudus 
akan berbicara dengan lembut kepada kita, kita harus memperhatikan supaya dapat 
mendengarNya. Dan kita dapat selalu mempercayai Roh Kudus dalam membimbing kita ke 
arah yang benar). 

Diskusi 

Kartu perorangan 
untuk diskusi dan 
papan tulis 

Kita Dapat Hidup Agar Layak Memperoleh Penemanan Roh Kudus 

• Bagaimana anda menerima Karunia Roh Kudus? (Setelah dibaptiskan dengan pencelupan, 
seorang pemegang Imamat Melkisedek meletakkan tangannya di atas kepala saya, 
menetapkan saya sebagai anggota Gereja, dan berkata kepada saya terimalah Roh Kudus). 

Tunjukkan bahwa sewaktu kita ditetapkan, Roh Kudus tidak diminta untuk datang pada kita. 
Malahan, kita diminta untuk menerima Roh Kudus. Nefi berkata bahwa "Roh Kudus ... adalah 
karunia Allah kepada semua orang yang dengan tekun mencariNya" (1 Nefi 10:17). Apakah 
kita akan menerima bimbingan roh atau tidak bergantung pada kita masing-masing. 

Berilah setiap remaja putri sebuah kartu yang besar terbuat dari karton manila. Mintalah 
setiap gadis menyalin diskusi yang ada di papan tulis ke kartu. Mereka mungkin ingin 
menggantungkan kartu tersebut di dinding di rumah untuk referensi berikutnya. 

Tulislah judul Kelayakan di papan tulis. 
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Bahaslah bersama mereka apa yang harus dilakukan masing-masing agar layak memperoleh 
penemanan Roh Kudus. Tulislah gagasan mereka di papan tulis. 

Pastikan untuk menyebutkan hal-hal berikut: 

Kelayakan 

1. Bertobat dari dosa-dosa 

2. Mematuhi perintah-perintah Bapa 
Surgawi 

3. Berdoa untuk penemanan Roh 
Kudus 

4. Memohon dengan iman 

5. Meninggalkan keduniawian 

6. Hidup benar sesuai dengan janji 
pembaptisan 

7. Mudah diajar 

Penyajian guru Jelaskan bahwa setelah kita mencari bimbingan Roh Kudus, adalah sangat penting agar kita 
mendengarkan suaraNya yang halus (1 Nefi 17:45). Dia mungkin berbicara dengan kata-kata 
kepada kita, tetapi seringkah suaranya datang seperti sebuah pikiran, perasan, atau kesan. 
Meskipun kesan ini mungkin menguasai bagi seseorang, mungkin orang lain tidak 
merasakannya sama sekali jika dia tidak layak untuk menerima Roh Kudus. Kita harus 
beriman dan penuh doa untuk memperoleh penemanan yang terus menerus dari Roh Kudus. 

Ceritera dan gambar Ceriterakan kisah ini 

Pengalaman dari Nefi, Laman, dan Lemuel menunjukkan betapa pentingnya kita menjadi 
layak agar di bimbing oleh Roh Kudus. Lehi dan keluarganya tinggal di Yerusalem pada 
masa kejahatan yang besar, ketika kota itu akan dihancurkan. Tuhan ingin melindungi 
keluarga yang baik ini, jadi Dia menyuruh Lehi meninggalkan kota itu. Salah seorang putra 
Lehi, Nefi, adalah orang yang saleh. Nefi mendengarkan Roh Kudus dan membantu 
memimpin keluarganya ke negri yang dijanjikan. Tetapi dua saudara laki-laki Nefi, Laman 
dan Lemuel, tidak memiliki iman seperti Nefi. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan telah 
membimbing mereka, dan mereka melawan ayah serta saudaranya. Mereka percaya ayah 
mereka adalah bodoh karena meninggalkan rumah mereka yang nyaman dan harta kekayaan 
mereka yang banyak di Yerusalem untuk melakukan perjalanan ke padang belantara. Bahkan 
mereka berusaha membunuh ayah dan adik mereka. Laman dan Lemuel tidak mempunyai 
keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Hati mereka begitu kerasnya dan tidak 
berperasaan, sehingga Roh Kudus tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. (Lihat 1 Nefi 
17:7-45) 

Ayat Suci Minta seorang remaja putri membaca 1 Nefi 17:45 

Bahaslah mengapa Laman dan Lemuel tidak dapat mendengarkan suara yang halus dan kecil 
dari Roh Kudus. Tunjukkan bahwa, meskipun Roh Kudus telah berbicara kepada mereka dari 
waktu ke waktu, mereka tidak peka dan tidak dapat merasakan kata-kataNya. 

• Mengapa kita perlu menjadi peka agar memahami bisikan-bisikan Roh Kudus? 

Tunjukkan bahwa Roh Kudus sering berbicara kepada kita melalui perasaan damai atau 
penghiburan atau peringatannya dapat datang melalui perasaan yang tidak menyenangkan. 

• Bagaimana kita dapat kehilangan kemampuan untuk merasakan bisikan-bisikan Roh 
Kudus? (dengan mengabaikannya, dengan menolak untuk bertobat, dengan lebih banyak 
mendengarkan kepada apa yang dikatakan orang lain). 
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Diskusi papan tulis 

Roh Kudus Dapat Memberkati Kehidupan Kita 

Sekarang tuliskan judul Berkat-berkat di papan tulis. 

Bahas cara-cara yang berbeda dengan mana Roh Kudus dapat memberkati kehidupan kita. 
Pastikan agar mencakup berkat-berkat yang dituliskan di sini. Jika anda kehendaki, gunakan 
referensi ayat suci. Mintalah para gadis untuk menyalin hal-hal ini di kartu mereka. 

Kelayakan 
1. Bertobat dari dosa-dosa 
2. Mematuhi perintah-perintah 

Bapa Surgawi 
3. Berdoa untuk penemanan 

Roh Kudus 
4. Memohon dengan iman 
5. Meninggalkan keduniawian 
6. Hidup benar sesuai dengan 

janji pembaptisan 
7. Mudah diajar 

Berkat-berkat 
1. Mengajarkan segala sesuatu 

dan mengingat segala sesuatu 
(Yoh. 14:26) 

2. Menunjukkan kepada kita hal-
hal yang akan datang (Yoh 
16:13) 

3. Mengajarkan kebenaran akan 
segala hal (Moroni 10:5) 

4. Memberikan kesaksian akan 
Bapa dan Putra (A&P 42:17) 

5. Penghibur (Yoh 14:26, A&P 
42:16) 

6. Menyatakan sesuatu ke dalam 
akal dan hati kita (A&P 8:2) 

Ceritera 

Diskusi 

Ceriterakan kisah-kisah berikut ini untuk menunjukkan cara-cara dengan mana Roh Kudus 
dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. 

Ketika Jenny pulang sekolah pada hari Kamis, dia mendapati orang tuanya sedang 
menunggunya. Ibunya berkata, "Pamanmu Cari telah meninggal pagi tadi. Ayah dan saya 
akan tinggal bersama bibi Margaret selama beberapa hari, hingga pemakaman selesai. Saya 
tahu kami dapat mempercayaimu menjaga segala sesuatu di rumah saat kami pergi. Panggil 
Sister Martin bila kamu membutuhkan bantuan." 

Sewaktu orang tuanya pergi, Jenny merasa sedikit gembira. Dia suka mempunyai tugas, 
tanpa seseorang memberi perintah. Dia senang merasakan tanggung jawab. Jadi dia belajar 
untuk test matematikanya, menelepon beberapa kawannya, makan malam, kemudian duduk 
menyelesaikan bacaan untuk pelajaran bahasa Inggerisnya. 

Pada saat dia berada di tempat tidur dia merasa sedikit gelisah. Dia belum pernah sendirian 
sepanjang malam sebelumnya. Menatap kegelapan, dia mulai mendengar sedikit kegaduhan. 
Semakin dia mendengarkan, semakin jelas dia mendengar suara keriat-keriut dan dobrakan. 
Mungkinkah seseorang berusaha masuk? Hatinya berdebar keras. Dia melihat jam. Sepertinya 
sudah berjam-jam sejak dia mematikan lampu, berlutut memanjatkan doa yang pendek, dan 
naik ke ranjang. Tetapi menurut jam, baru saja duapuluh menit berlalu. 

Sewaktu Jenny dengan mati-matian memikirkan apa yang akan diperbuat, dengan diam-diam 
ia memohon pertolongan dari Bapa Surgawi. Dengan serta merta, ia ingat pernah mendengar 
kisah tentang Presiden David O. McKay sewaktu masih muda ketakutan dan berdoa 
memohon pertolongan. Dengan sulit, ia turun dari ranjang dan berlutut di samping 
ranjangnya. Sewaktu ia berdoa, suatu perasaan tenteram menenangkan hatinya yang 
berdebar ketakutan. Kembali naik ke ranjangnya, dengan segera ia tertidur pulas. 

Hari berikutnya di sekolah, Jenny merasa tenteram dan siap mengikuti ujian matematikanya. 

• Kedua berkat apakah yang diberi Roh Kudus kepada Jenny? (ingatan akan sesuatu yang 
telah diketahuinya, dan perasaan terhibur.) 
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Ceritera "Semangat kesedihan meliputi orang yang melayat sewaktu kebaktian bagi seorang ibu muda 
yang meninggal karena persalinan itu hampir selesai. Para pemberi ceramah sangat 
menggugah perasaan, tetapi orang banyak yang pada hari itu berkumpul di sana merasakan 
kepedihan. Bagaimana Bapa di Surga yang pengasih dapat membiarkan ibu yang sedemikian 
menyenangkan diambil, dengan meninggalkan keluarga yang terdiri empat orang anak yang 
harus dirawat sendirian oleh ayah yang berduka cita? 

"Pada penutupan acara ayah yang muda itu dengan tenang bangkit dari tempat duduknya 
dan berjalan ke mimbar. "Saya merasakan kesedihan dan keprihatinan anda, 'ia berkata 
dengan tenang, namun ada sesuatu yang harus saya ceriterakan kepada anda untuk 
menghibur anda. Jam pertama setelah istri saya meninggal saya tidak tahu bagaimana 
mungkin saya menghadapinya — bagaimana mungkin saya dapat melanjutkan kehidupan 
tanpa dia. Tetapi kemudian suatu perasaan yang manis, penuh kedamaian memenuhi jiwa 
saya, dan sejak itu saya mempunyai kepastian bahwa segala sesuatunya akan berjalan baik. 
Janganlah mencemaskan kami, kami baik-baik saja/ 

"Perasaan penghiburan yang sama ini memasuki diri pelayat. Setiap orang pulang dengan 
terhibur" (Spencer J. Condie, 'Thy Constant Companion': The Promised Blessings of the Holy 
Ghost," Ensign, Okt. 1980, him. 33). 

Diskusi Biarkan para gadis membahas bagaimana Roh Kudus memberkati ayah muda ini. 

Kesimpulan 
Kutipan Bacakan pernyataan ini: 

Apakah itu suatu tindakan melindungi yang seketika, perasaan terhadap firmanNya atau itu 
bacaan dengan mana seseorang mendengar suaraNya, datangnya dari Allah. Semuanya ini 
adalah karunia roh kepada seorang yang telah menerima Roh Kudus pada saat pembaptisan 
dan bermaksud menikmati pengaruhNya" (S. Dilworth Young, "How the Holy Ghost Can 
Help You," New Era, Okt. 1971, him. 6). 

Ingatkan para gadis bahwa kemampuan mereka untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang 
halus dan kecil bergantung pada kesetiaan mereka terhadap perintah Tuhan. Jika mereka 
mendengarkan Roh Kudus, bisikanNya dapat menjadi sumber penghiburan serta bimbingan 
mereka yang terbesar, rekan tetap. Kita tidak perlu sendirian jika kita layak menerima Roh 
Kudus. 

Penerapan Pelajaran 

Mintalah para gadis membawa pulang kartu-kartu mereka, menggantungkannya di dinding, 
dan mengingat sebelum berdoa pada malam hari.. Tantanglah mereka agar secara aktif 
mencari Roh Kudus untuk menjadi rekan tetap mereka. 
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Memenuhi Peran 
Keilahian Wanita 





Menemukan Sukacita dalam 
Potensi Ilahi Kita 

Pelajaran 10 

Setiap remaja putri akan mengetahui potensi ilahinya dan belajar bagaimana menemukan 
sukacita di dalamnya. 

PERSIAPAN 1. Undanglah seorang sister teladan (sebaiknya seseorang yang telah menikah di bait suci 
dan memiliki keluarga), yang telah mendapat persetujuan dari para penasihat keimamatan 
untuk berbicara kepada para gadis tentang sukacita menjadi seorang wanita. Mintalah agar 
ia menceritakan beberapa sukacita dan tantangan yang dialaminya, termasuk pengalaman 
sewaktu ia seusia remaja putri di kelas itu. Ia dapat menceritakan tentang pengalaman dan 
keputusan khusus yang menolongnya dekat pada Bapa Surgawi dan berkat-berkat serta 
sukacita sebagai hasilnya. Ia hendaknya menekankan sukacita menjadi seorang Wanita 
dalam segala usia. Sarankan agar ia menggunakan waktu sekitar duapuluh menit. 
Mintalah agar ia memberi waktu kepada para gadis untuk mengajukan pertanyaan serta 
mengutarakan perasaan mereka. 

ATAU 
Anda dapat mengundang seorang nenek, ibu, serta wanita muda yang telah menikah, yang 
telah mendapat persetujuan dari para penasihat keimamatan, untuk secara singkat 
mengungkapkan sukacita kehidupan wanita yang mereka alami sekarang ini. Anda boleh 
mengusulkan agar mereka juga menyebutkan sukacita yang mereka alami sewaktu mereka 
seusia remaja putri. Tekankan bahwa ia hanya diberi waktu lima sampai enam menit. 
Anda dapat menawarkan untuk menghitung waktu mereka dan memberi tanda apabila 
waktu mereka habis. 

2. Jika mungkin dan anda mau, siapkan salinan pesan dari Presidensi Umum Remaja Putri 
bagi setiap anggota kelas dan tamu. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Pembicara tamu 
dan diskusi 

Diskusi guru dan 
kesaksian 

Kita Dapat Menemukan Sukacita dalam Mengenali Siapa Kita dan Menjadi Apa Kita Kelak. 

Jelaskan bahwa pembicara khusus atau para pembicara serta jelaskan bahwa hari ini kelas 
akan belajar tentang potensi ilahi mereka sebagai remaja putri Allah. Beritahu remaja putri 
bahwa mereka boleh mengajukan pertanyaan dan memberikan komentar seusai ceramah itu. 
Seusai ceramah dan pertanyaan-pertanyaan dari kelas, utarakan penghargaan anda kepada 
pembicara tamu atau para pembicara. 

Utarakan kasih anda kepada para gadis di kelas anda. Katakan kepada mereka bahwa anda 
menghargai tenaga serta gairah mereka sewaktu memasuki dunia baru pertumbuhan. 
Tekankan pentingnya untuk berbahagia sekarang ini dengan membuat keputusan yang benar 
dan dengan mengikuti Yesus Kristus. Kita harus melakukan hal itu sekarang, bukan pada 
masa-masa yang akan datang ketika masalah kita yang sekarang ini dapat dipecahkan atau 
ketika impian serta harapan kita dapat menjadi kenyataan. Dalam dunia yang penuh 
pencobaan dan tantangan ini, saat yang ideal itu mungkin tidak akan pernah tiba. Sukacita 
dan kedamaian sejati tersedia dalam setiap waktu kehidupan bagi orang-orang yang hidup 
sebagaimana yang dikehendaki Bapa Surgawi mereka. 
Tunjukkan bagaimana injil membimbing dan memberkati kehidupan kita dengan menolong 
kita memahami peran ilahi serta potensi kita sebagai wanita. 
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Kita Dapat Mengalami Sukacita Dalam Setiap Tahap Kehidupan 

Penyajian guru Ungkapan sukacita anda karena menjadi wanita dan kepercayaan anda bahwa para wanita 
Orang Suci Zaman Akhir dapat mengalami kebahagiaan besar pada setiap tahap kehidupan. 

Jika waktu mengijinkan dan suasananya tepat, anda boleh minta para gadis untuk 
menggambarkan beberapa sukacita yang mereka alami sebagai remaja putri Orang Suci 
Zaman Akhir. 

Kesimpulan 

B a c a a n Bacakan tantangan istimewa bagi setiap remaja putri dari Presidensi Umum Remaja Putri. 

Para Teman Muda Kami yang Terkasih: 
Anda diberkati dan dikasihi oleh Bapa Surgawi kita untuk dapat hidup pada zaman 
sekarang. Dunia ini penuh dengan keindahan dan kesempatan — lebih besar dari segala 
jangka waktu mana pun dalam sejarah umat manusia. Tahun-tahun persiapan yang istimewa 
ini akan dipenuhi dengan penemuan, upaya, pencarian, pertumbuhan, jangkauan, 
pencapaian, dan mempelajari rencana Allah serta apa yang dikehendakiNya dari anda, 
putriNya. 

Dunia yang sama ini dipenuhi oleh hal-hal yang buruk dan pengaruh-pengaruh jahat. Anda 
akan ditantang, dicobai, dirintangi, dan diserang dengan berbagai cara melalui rencana serta 
bujukan lawan. 

Bapa Surgawi kita mengetahui semua ini dan mengenali anda. Dia memiliki kepercayaan dan 
keyakinan bahwa anda akan menggunakan tahun-tahun persiapan ini untuk menjadi anak 
Allah yang patuh yang dapat di cetak dan dibentuk untuk misi istimewa dan tujuan yang Dia 
minta agar anda penuhi. Berdoalah selalu, kenali Juruselamat anda Yesus Kristus, pelajari 
tulisan suci dan pikirkan cara-cara khusus dimana anda dapat menerapkan ajaran-ajaran itu 
dalam kehidupan anda. Hiduplah dengan layak untuk menerima berkat-berkat keimamatan, 
berbahagialah, dan berjalanlah dengan penuh percaya diri dengan sukacita serta bersyukur 
dalam terang Injil Yesus Kristus. 

Anda dikelilingi oleh banyak orang yang mengasihi anda dan ingin melindungi serta 
membimbing anda — teman-teman, para pejabat kelas, para pemimpin remaja dewasa, 
presidensi cabang anda, orang tua dan keluarga anda, dan diatas semuanya itu Yesus Kristus 
serta Bapa anda di Surga. 

Perkenankan kami termasuk di antara orang-orang yang sangat memperhatikan serta 
mengasihi anda. Kami selalu berdoa agar anda diberkati dan dikuatkan dalam persiapan 
anda untuk hidup bersama Bapa anda di Surga lagi, karena Dia telah mengundang "semua 
orang agar datang kepada Kristus" (A&P 20:59) dan menjadi sempurna di dalam Dia" 
(Moroni 10:32). 

Temanmu yang setia, 

Presidensi Umum Remaja Putri. 
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Menemukan Sukacita 
Sekarang 

Pelajaran 

10 

TUJUAN Setiap anggota kelas akan merasakan sukacita menjadi remaja putri Orang Suci Zaman Akhir 

PERSIAPAN 1. Bawalah kertas dan pensil untuk setiap anggota kelas 

2. Bawalah cermin kecil 

3. Siapkan poster atau kertas lebar bertuliskan pernyataan Presiden Harold B. Lee berikut: 
"Kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar diri anda tetapi pada apa 
yang terjadi di dalam diri anda." 

4. Tugasi seorang remaja putri untuk membaca bagian yang berjudul "Penciptaan." 

5. Tugasi remaja putri untuk menyajikan beberapa kisah, tulisan suci, atau kutipan yang anda 
inginkan. 

Pendahuluan : Bayangan 

Edarkan cermin kecil di antara para anggota kelas. Mintalah setiap gadis untuk diam-diam 
memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sewaktu ia melihat bayangannya di cermin. 

* Apa yang anda lihat di cermin itu? 

* Apakah gadis yang anda lihat di cermin itu tampak bahagia? Mengapa? 

* Apakah gadis yang anda lihat itu adalah gadis yang seperti anda inginkan? 

* Apa yang paling anda senangi dari gadis yang anda lihat? 

* Apa bakat serta berkat gadis yang anda lihat? 

* Apa yang anda inginkan bagi gadis yang anda lihat? 

* Apa yang ingin anda ubah dari gadis yang anda lihat? 

Kebahagiaan Ialah... 
Kegiatan penilaian Bagikan secarik kertas dan pensil kepada setiap anggota kelas. Mintalah setiap gadis 

menggambar garis tegak lurus dari atas ke bawah di tengah-tengah kertas dan beri tulisan di 
kedua kolom itu "Kebahagiaan dan Sukacita Jangka Panjang" dan "Kesenangan dan 
Kepuasan Sementara." 

Bacakan daftar kegiatan berikut pada kelas, dan mintalah para gadis untuk menulis kegiatan 
di dalam kolom yang mereka anggap paling baik untuk melukiskan perasaan pribadi mereka 
akan hal itu. Anda diharapkan untuk menyesuaikan daftar kegiatan untuk disesuaikan 
dengan minat dan pengalaman lingkungan setempat anda serta para anggota kelas. 

1. Berenang 11. Membersihkan rumah atau kamar 
2. Makan makanan pencuci mulut anda 
3. Menolong seseorang 12. Bercakap-cakap dengan seorang teman 
4. Berbelanja 13. Membaca tulisan suci 
5. Memperoleh angka yang baik di sekolah 14- Memenangkan perlombaan 
6. Berdoa 15. Membaca buku yang terbaik 
7. Menciptakan sesuatu l6- Menyelesaikan pekerjaan besar 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Obyek pelajaran 
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8. Menjahit 
9. Berjalan-jalan 

10.- Mengurus anak 

17. Mendengarkan musik 
18. Masak masakan kegemaran 
19. Menari 
20. Memberitahukan Injil kepada 

seseorang 

Setelah remaja putri menyelesaikan penilaian kegiatan, mintalah mereka memikirkan kegiatan 
lain yang menyenangkan dan menambahkan pada kolom-kolom itu. Tekankan pada kelas 
bahwa daftar dan tanggapan mereka akan beragam, karena semua orang mempunyai minat 
pribadi dan tidak akan menanggapi dengan cara yang sama. 

Bapa Surgawi Menghendaki agar Kita Memiliki Sukacita 

Setelah para anggota kelas menyelesaikan kegiatan penilaian, mintalah mereka memberi 
definisi kata-kata berikut: Bersenang-senang, kepuasan, kebahagiaan, sukacita. 

Definisi dan diskusi 

Diskusi ayat suci 

Diskusi ayat suci 

Poster 

Diskusi papan tulis 

Bahaslah bersama kelas perbedaan antara perasaan-perasaan ini dan hubungkan perasaan itu 
dengan penilaian mereka. 

Tanyakan kepada kelas jika mereka dapat mengingat apa yang difirmankan Bapa Surgawi 
kepada kita mengenai sukacita dan kebahagiaan. Jelaskan bahwa ayat-ayat suci 
menggunakan kedua istilah ini dengan ditukar-tukar. Setelah apa yang diingat para gadis itu 
dibahas, tuliskan referensi ayat suci berikut di papan tulis. Mintalah remaja putri mencari 
referensi ini di dalam kitab standar mereka dan bacalah tulisan suci itu bersama-sama dengan 
suara yang keras. Tekankan pada kelas bahwa Bapa Surgawi ingin agar kita berbahagia dan 
bersukacita. 

Referensi: 2 Nefi 2:24-25; Yohanes 13:15,17; Alma 41:10 

• Apakah sukacita ini sesuatu yang dapat kita miliki sekarang, atau sesuatu yang hanya 
dapat kita miliki di masa yang akan datang? 

Arahkan jawaban kelas pada pengertian bahwa para remaja putri dapat berbahagia sekarang 
dan bahwa mereka harus berusaha keras untuk bersukacita sekarang. 

• Siapakah yang bertanggungjawab untuk melihat bahwa anda memiliki sukacita dan 
kebahagiaan sekarang? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, ajaklah para anggota kelas untuk menemukan Ajaran dan 
Perjanjian 58:27-28 dan bacalah dengan keras. Tekankan perkataan/kalimat "karena 
kekuasaan ada pada diri mereka," yang menunjukkan bahwa setiap remaja putri mempunyai 
kuasa untuk mendatangkan kebahagiaan ke dalam kehidupannya sendiri. 

Peragakan poster pernyataan dari Presiden Harold B. Lee: "Kebahagiaan tidak bergantung 
dari apa yang terjadi di luar diri anda tetapi pada apa yang terjadi di dalam diri anda" ("A 
Sure Trumpet Sound: Kutipan from Presiden Lee," Ensign, Peb. 1974, him. 78). Bahaslah 
secara singkat kebenaran kutipan itu dan bagaimana hal itu diterapkan pada diri masing-
masing gadis. 

Jelaskan bahwa meskipun kita memiliki kuasa dalam diri kita untuk mengendalikan sikap 
kita, kita sering kali tidak bahagia. Mintalah saran remaja putri mengapa kita menjadi tidak 
bahagia. Sewaktu kelas menanggapi, tulislah jawaban mereka di sisi kiri papan tulis. Biarkan 
sisi kanan papan tulis kosong untuk nantinya dipakai untuk menulis cara-cara mengatasi 
ketidakbahagiaan di dalam pelajaran. Berikut adalah contoh alasan-alasan itu : 
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Pelajaran 10 

Alasan Ketidakbahagiaan 

Tidak patuh kepada Tuhan 7. Kehidupan rumah tangga 
, . .. yang tidak memuaskan 2. Tidak mempunyai cita-cita J ° 

atau tujuan 8. Tidak mempunyai teman 
3. Cemas dan takut 9. Kesepian 
4. Kesan pribadi yang tidak Egois 

baik i i . Hubungan yang tidak baik 
5. Tidak menyelesaikan apa dengan Bapa Surgawi 

pun 
6. Tidak dikasihi atau 

mengasihi 

Kita Dapat Berbahagia Sekarang 

Diskusi papan tulis • Sebagai seorang gadis Orang Suci Zaman Akhir, apa yang anda ketahui atau anda miliki 
yang dapat menolong anda mengatasi setiap hal ketidakbahagiaan ini serta memperoleh 
sukacita yang lebih besar? 

Mintalah remaja putri mengembangkan daftar hal-hal yang dapat mereka lakukan untuk 
menolong mereka menemukan sukacita sekarang. Lengkapi daftar di papan tulis dengan 
mencatat jawaban mereka, dan mintalah para gadis mencatatnya di belakang kertas mereka. 
Pimpin kegiatan ini untuk menolong mereka merasakan sukacita karena menjadi seperti apa 
mereka sekarang fni — remaja putri Orang Suci Zaman Akhir. Arahkan pembahasan dengan 
cara yang positif, dengan menekankan hal berikut: 

1. Setiap remaja putri adalah satu pribadi, yang dikasihi dan dihargai oleh Bapa Surgawinya 
dan oleh keluarganya. 

2. Setiap remaja putri mempunyai sesuatu untuk dibagikan yang dapat menolong orang lain. 

3. Setiap remaja putri dapat mengembangkan bakatnya dengan suatu cara yang dapat 
mendatangkan kepuasan sejati kepadanya. 

4. Setiap remaja putri mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk mengubah dan 
mengarahkan kehidupannya kepada jalan kebenaran dan kebahagiaan. 

5. Remaja Putri Orang Suci Zaman Akhir memiliki kesempatan dan bantuan istimewa 
menyelesaikan cita-cita ini. 

Simpulkan bahwa sukacita dan kebahagiaan hendaknya menjadi bagian kehidupan mereka 
sekarang — bukan sesuatu yang hanya diharapkan bagi masa yang akan datang. 

Kutipan Mintalah remaja putri yang telah ditugasi sebelumnya membaca kutipan berikut untuk 
menunjukkan hal-hal yang mendatangkan sukacita kepada seseorang sekarang. Dunia ini 
penuh dengan hal-hal yang indah yang dapat dan seharusnya membuat kita masing-masing 
berbahagia. 

Penciptaan 

"Pada permulaan (akan tetapi bukan permulaan yang sesungguhnya — hanya suatu saat 
di dalam waktu kehidupan yang selalu menjadi permulaan), saya belajar rencana Bapa 
Surgawi saya bagi diri saya dan saudara lelaki serta perempuan saya secara roh. Dia sendiri 
dimuliakan dan disempurnakan serta kudus, Bapa terkasih kita menghendaki kita agar 
memiliki kesempatan mengikuti jalanNya. Putra sulungNya, Kakak tertua kita, Yesus, akan 
mengorganisir dunia, dimana kita dapat hidup dan tumbuh serta belajar mengasihi dan 
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betul-betul memperhatikan. Hal ini akan menjadi pengalaman sulit di dalam dunia yang 
dipenuhi orang-orang yang tidak sempurna serta hukum yang tidak dapat dibatalkan, dan 
kita harus memilih apakah kita mau mengikutiNya. 

"Dan jadi,... saya berkata, 'Ya/ Dan saya menunggu giliran saya. 

"[Yesus] menetapkan untuk membuat dunia bagi saya dan anda, anak-anak Bapa. 

Dan pada suatu hari saya meninggalkan tempat yang kini saya tidak dapat mengingatnya 
untuk datang di sini, untuk memulai penyatuan kehidupan saya dengan bumi. 

"Di dalam kecerdasan yang tidak jelas yaitu masa kanak-kanak, ada pengenalan pertama 
akan keindahan — bau pohon kayu putih, perjumpaan pertama dengan laut, matahari, pasir 
dan kabut — tetes embun di wajah saya, kumbang, bunga, dan pohon-pohon cemara yang 
dengan aneh dibengkokkan oleh angin. 

"Dan ketika saya tumbuh dewasa, maka dunia menjadi lebih menakjubkan, dan di lubuk hati 
mulailah rasa sakit yang hangat dan manis yaitu kasih dunia. 

"(Yesus) membuat cahaya yang jatuh dengan lembut dan keperak-perakan di malam hari 
serta membuat gambar bayang-bayang angin — terang, biru keemasan, dan lembut pada 
masanya matahari musim semi — dan cahaya yang memancarkan warnanya pertama-tama 
merah samar-samar lalu oranye lalu keemasan, untuk menghalau hitam kebiru-biruan yaitu 
malam hari — matahari terbit. Dan saya mempunyai mata untuk melihat. 

"Dan Dia membuat angin yang berdesir dengan lembut menembus ribuan dedaunan, air 
yang berkilau licin keperak-perakan bernyanyi dan tersandung menempuh jalannya menuju 
ke laut, serta burung-burung memenuhi udara pagi dengan nada seruling yang lembut. Dan 
saya mempunyai telinga untuk mendengar. 

"Dia menciptakan tangan untuk menyentuh dalam kehangatan yang cerah yaitu 'Apa kabar?' 
atau 'Akan saya bantu' atau 'Saya mulai mengasihimu'; dan mata untuk berbicara, untuk 
melihat di luar kata-kata, untuk mengetahui, untuk menemukan. s ' 

"Dia memberi saya hati yang melihat dan mendengar serta merasakan bumi yang 
diciptakanNya, dan jauh di dalam hati saya kasih dunia menggembung meluap. Dia memberi 
saya air mata sukacita untuk ditumpahkan. 

"Anda, juga memiliki hal-hal ini. Kesemuanya ini merupakan karunia — berkat-berkat yang 
diluar kemampuan kita untuk menerimanya. 

"Dan pada suatu hari bila saya melihat (Yesus) lagi dan Bapa saya menyambut saya kembali, 
saya berharap, bersama pasangan saya, sanggup mulai memimpin sebuah dunia seperti ini. 
Dan anak-anak kami akan beralih dari keadaan manisnya cahaya pagi yang dingin ke surga 
bumi mereka dengan mata berkilauan dipenuhi air mata yang mengandung kasih dunia 
berkata, 'Terima kasih, Bapa' "(Ann Busath, "Creation," Improvement Era, Sept. 1967, him. 56). 

Kesimpulan 

Berikan kesaksian anda mengenai pentingnya menjadi orang yang berbahagia sekarang dan 
tentang sukacita yang dapat datang karena setia kepada standar remaja putri Orang Suci 
Zaman Akhir. Bersemangatlah dan ajaklah para gadis untuk memikul tanggungjawab demi 
kebahagiaan mereka sendiri sekarang. 

Penerapan Pelajaran 

Mintalah para anggota kelas memilih satu atau dua buah cara untuk menolong mereka 
menemukan sukacita sekarang. Sarankan agar mereka memilih satu atau dua hal yang akan 
mereka pusatkan selama minggu yang akan datang. 
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Kerumahtanggaan Pelajaran 10 

TUJUAN Setiap remaja putri akan lebih menghargai suka cita yang berasal dari kerumahtanggaan. 

PERSIAPAN Bawalah kertas dan pensil untuk setiap anggota kelas 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Kerumahtanggaan Merupakan Tanggung Jawab Yang Penting dan Suci 
Penelitian Pekerjaan Mintalah setiap remaja putri membayangkan bahwa ia ditawari pekerjaan. Sewaktu anda 

membaca perincian berikut mengenai pekerjaan itu, mintalah remaja putri mengangkat 
tangan mereka apabila satu ciri pekerjaan yang menarik bagi mereka. 
Perincian Pekerjaan 
1. Anda akan menyelesaikan sesuatu yang sangat berharga yang dapat mempengaruhi 

kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar anda. 

2. Anda akan membantu memilih syarat-syarat pekerjaan dan menciptakan suasana yang 
menyenangkan bagi orang lain. 

3. Anda akan membantu mengawasi pengeluaran. 
4. Anda akan menentukan pekerjaan apa yang akan dilakukan, kapan pekerjaan itu akan 

dilakukan, dan bagaimana pekerjaan itu akan dilakukan. 
5. Anda akan menentukan waktunya. 
6. Anda akan menikmati berada di sekitar semua orang dalam seluruh organisasi dan akan 

memiliki kesempatan menyenangkan mereka. 

Diskusi • Pekerjaan apa yang sedang diuraikan itu? (Kerumahtanggaan, atau seorang wanita 
memelihara keluarganya) 

Penyajian guru Jelaskan bahwa kerumahtanggaan merupakan salah satu tanggung jawab yang telah 
diberikan kepada kita. Bapa Surgawi menghendaki semua pria dan wanita memberikan 
prioritas terbesar mereka kepada rumah tangga mereka, pasangan mereka, serta keluarga 
mereka. Keluarga kita adalah bagian dari misi ilahi kita. 

Ceritera Ajak remaja putri untuk mengamati pengabdian yang diperlihatkan oleh ibu dalam kisah 
berikut ini: 
"Mungkin seperti kebanyakan anak-anak usia belasan tahun, saya telah menerima kasih 
orang tua saya begitu saja. Saya tidak pernah secara sungguh-sungguh memikirkan tentang 
tak terhitung banyaknya waktu, usaha, uang, atau kesabaran yang mereka berikan kepada 
saya. Terutama dengan ibu sayalah hal ini terjadi. 

"Kini, nampaknya, bahwa berkali-kali saya menyakiti ibu saya, menolak hal-hal yang ia 
pertahankan, hal-hal yang ia minta untuk saya lakukan, hal-hal yang diceriterakannya kepada 
saya mengenai kehidupan masa kecilnya. Saya membenci kenyataan bahwa saya, sebagai 
anak tertua dari tujuh anak, menanggung semua tanggung jawab; atau begitulah yang saya 
rasakan. Terserah kepada saya untuk memberi teladan - kata yang saya - memimpin, 
mencoba sesuatu dan mendapat kesulitan sehingga, rupa-rupanya, cara yang bebas untuk 
dilakukan anak-anak hanyalah apa yang mereka kehendaki. Saya ingat betapa saya 
membenci nada suara tertentu yang digunakan ibu untuk memanggil saya agar 
membantunya. Ucapan-ucapan tertentu mencuat dalam ingat saya, dan bahkan sekarang pun 
saya dapat mendengar nada itu: 
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'"Kristy, bantu saya menyiapkan makan malam.' 

"'Si kembar ingin sepatu mereka dibersihkan/ 

'"Kristy, Sue dan Gay bertengkar; tidak dapatkah engkau berbuat sesuatu?' 

'"Nancy membutuhkan perhatian; dapatkah kau bacakan ceritera untuknya?' 

"Saya selalu merasa ingin mengatakan, 'Tidak/ tetapi, tentu saja, tidak saya lakukan. 

"Lalu sampailah pada bulan September dan saya berangkat ke sekolah. Seluruh kehidupan 
remaja saya sekolah itu telah mengingatkan saya dengan lingkaran romantis bagi saya. Di 
sanalah orang tua saya bertemu; di sana mereka jatuh cinta dan menikah; di sana saya 
dilahirkan. Jadi saya dengan gelisah menanti-nanti untuk pergi ke - bagi saya - 'rumah'. 

"Tetapi pada waktu itu, di bulan September, ada yang lebih lagi dari itu: Saya ingin pergi dari 
rumah - rumah saya yang sejati. Akan tetapi, ketika waktu berlalu dan saya membaca surat 
ibu saya yang menceriterakan kepada saya tentang hal-hal yang dilakukannya dari hari ke 
hari, saya mulai menyadari, jauh di lubuk hati saya, bahwa ia memberikan seluruh 
waktunya, uang, usaha, dan pikiran bagi anak-anaknya. Saya memahami bahwa semua 
pertemuan, semua acara berbelanja, semua pembersihan rumah, semua ajaran sesungguhnya 
segala-galanya - secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan melayani 
keluarganya. Dan semuanya ini saya pelajari begitu perlahan-lahan serta tak kentara sehingga 
hampir tidak saya sadari pengetahuan itu ada di sana. 

"Kemudian pada suatu hari saya pulang dari kelas pagi dan menemukan sepucuk surat dari 
ibu saya. Surat itu biasa, sederhana, penuh berita dari rumah. Diceritakan bagaimana Dave 
dan Dan, si kembar, telah membuang seluruh gulungan kertas tissue ke dalam kloset dan 
membanjiri, tepat pada waktu ibu bersiap-siap pergi ke Lembaga Pertolongan. Diceriterakan 
tentang bagaimana ibu harus mencari waktu hanya untuk memotong rambut Sandy. 
Diceriterakan tentang ibu membawa Nancy ke kelas menari, dan menontonnya, serta menjadi 
bangga terhadapnya. 

"Itu hanyalah surat biasa, surat sehari-hari, tetapi saya hampir-hampir tidak dapat mencapai 
halaman kedua ketika suatu perasaan tiba-tiba menyentak di dalam diri saya dan menyebar 
ke seluruh diri saya. Itu seperti matahari yang merekah dari balik awan, memancarkan 
sinarnya. Tiba-tiba saja saya dapat melihat ibu saya sebagaimana ia sesungguhnya - tidak 
mementingkan diri sendiri, makhluk yang ... mengasihi, orang yang telah berbuat banyak 
bagi diri saya daripada siapa pun, dan bahkan orang kepada siapa saya memberi sedikit 
sekali penghargaan. 

"Saya melemparkan diri saya ke tempat tidur dan menangis; tangis kebahagiaan karena 
penemuan yang tiba-tiba; tangis ketidakbahagiaan karena tidak ada rasa terima kasih saya, 
dan bagaimana hal itu tanpa diragukan telah menyakiti ibu saya. Dengan cepat saya menulis 
surat kepadanya dan memberitahu kepadanya tentang kasih dan penghargaan saya 
kepadanya. Itu bukanlah surat yang baik, namun itu adalah surat yang tulus; dan ia 
membalas sama cepatnya. 

'"Kristy terkasih, saya membaca suratmu, dan saya menangis'" (Kristine Walker, "I Found My 
Mother," New Era, Okt. 1974, him. 27) 

Diskusi • Mengapa penting bagi setiap remaja putri untuk menghargai dan memahami peranan 
ibunya sebagai seorang ibu rumah tangga? 

Penyajian guru Terangkan bahwa sukacita yang dialami ibu Kristy dapat dialami oleh kita masing-masing. 
Kepuasan pribadi yang datang pada seorang ibu rumah tangga dengan mengetahui bahwa ia 
menyumbang pada kebahagiaan keluarganya mendukungnya melalui kegiatannya sehari-
hari. Apabila para anggota keluarganya menyatakan rata terima kasih, ia merasakan 
kepuasan yang lebih besar. 

Kerumahtanggaan Lebih Daripada Sekedar Mengurus Rumah Tangga 

Penyajian guru Jelaskan bahwa kerumahtanggaan mencakup beragam kegiatan yang luas, yang kesemuanya 
penting. Tentu saja, dari semuanya yang paling penting, ialah menjaga agar rumah tetap 
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bersih serta memperhatikan kebutuhan jasmani para anggota keluarga. Namun demikian, ada 
lagi sisi penting lainnya dari kerumahtanggaan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sister 
Belle S. Spafford, mantan Presiden Umum Lembaga Pertolongan. 

Kutipan "Kerumahtanggaan, sebagaimana saya mengamatinya, terdiri dari dua bagian utama: 
Kerumahtanggaan dan rumah tangga. Kerumahtanggaan memperhatikan nilai-nilai rohani: 
kasih, kedamaian, kesentosaan, keselarasan di antara anggota keluarga, keamanan. 
Kerumahtanggaan menjadikan sebuah tempat tinggal sebagai sebuah tempat dimana para 
anggota keluarga dapat terlindung dari dunia yang membingungkan dan menyusahkan serta 
menemukan pengertian dan peremajaan. Cirinya, ketenangan; membuktikan selera yang 
nyaman, budaya, serta kehalusan budi pekerti. Pria, wanita dan anak-anak sama-sama 
memberikan sumbangan pribadi mereka untuk membuat ramah tangga serta kehidupan 
keluarga yang baik, dan masing-masing membagikan manfaatnya. 
"Mengurus rumah tangga meliputi pekerjaan memelihara agar rumah tetap bersih, tertib, dan 
teratur. Ini meliputi pengelolaan keuangan, kegagalan dalam hal-hal itu sering menjadi 
sumber perselisihan." (Belle S. Spafford, A Woman's Reach (Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1974), him. 24-25). 

Diskusi • Bagaimana pekerjaan rumahtangga dan kerumahtanggaan berkaitan? Bagaimana kedua-
duanya mendatangkan pahala? 

Mintalah remaja putri menggambarkan suatu rumah dengan nilai-nilai rohani dikembangkan. 
Minta juga mereka menjelaskan mengapa keahlian seperti pengelolaan keuangan atau 
menyiapkan makanan penting dalam menciptakan sebuah rumah dimana roh Allah dapat 
bersemayam. 

Remaja Putri Dapat Menjadi Ibu rumah Tangga Sekarang 

• Bagaimana anda dapat menjadi ibu rumah tangga di rumah anda sekarang? 

Anda dapat menuliskan tanggapan-tanggapan itu di papan tulis. Pastikan daftar itu 
mencakup gagasan yang disebutkan dalam kutipan di atas. 

Bagi remaja putri menjadi dua kelompok dan beri setiap kelompok salah satu masalah 
berikut ini. Minta mereka membahasnya dan menyiapkan beberapa petunjuk yang tepat 
tentang bagaimana memecahkan masalah-masalah itu dan menyelesaikan tugas-tugas yang 
diperlukan. Minta mereka menyebutkan sumber-sumber bantuan. Sediakan kertas dan pensil 
untuk mencatat. 

Tugas 1 

Anda pulang dari sekolah mendapati ibu anda menderita sakit kepala yang sangat hebat. Si 
bayi menangis, dua saudara lelaki anda bertengkar, dan rumah berantakan. Ayah anda segera 
akan pulang untuk makan malam. Apa yang dapat anda lakukan untuk menciptakan suasana 
rohani di rumah anda? Bagaimana anda akan melakukannya? 

Tugas 2 

Ibu anda akan pergi sampai saat makan malam dan ia telah meminta anda untuk 
merencanakan makanan yang bergizi seimbang bagi keluarga anda yang terdiri dari empat 
orang. Katakan bagaimana anda akan memilih dan mempersiapkan setiap bahan menu 
tersebut. Terangkan bagaimana anda akan merencanakan waktu anda sehingga segala 
sesuatunya dapat siap pada waktu yang bersamaan. 

Beri waktu beberapa menit kepada remaja putri untuk menyelesaikan masalah itu' lalu 
biarkan setiap kelompok mengatakan petunjuknya kepada kelas. Biarkan semua anggota 
kelas menyumbang pada setiap penyajian kelompok. Apabila diperlukan keterangan 
tambahan, berikan keterangan anda sendiri. 

Penyajian guru Jelaskan bahwa meskipun ia belum mengelola rumah tangganya sendiri, seorang remaja putri 
tetap seorang ibu rumah tangga dan tetap dapat memperbaiki suasana rumahnya. Cara dia 
melakukan hal ini dapat mendatangkan sukacita yang besar bagi keluarganya. Jika waktu 

Pembahasan 
papan tulis 

Kegiatan kelompok 
kecil 
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mengijinkan, anda dapat menceriterakan kisah berikut, diceriterakan oleh seorang ibu: 
Ceritera "Ketika Karen pulang dari fakultas untuk liburan sepekan di antara kwartalan, kami 

mengerjakan banyak hal yang menyenangkan bersama-sama. Kami berbelanja, berkunjung, 
saling berceritera, menjahit celana panjang baru, berburu pekerjaan musim panas, dan 
menikmati beberapa kegiatan bersama-sama sebagai sebuah keluarga. 
"Mengurus rumah tangga sedikit dikesampingkan untuk hal-hal yang lebih penting. Bahkan 
ruang keluarga tidak dibersihkan dan berantakan dengan peralatan menjahit. 
"Minggu itu berlalu dengan sangat cepat, dan pada pukul 5 Rabu sore itu teman-temannya 
akan datang menjemputnya kembali ke fakultas. Saya ada janji pada pukul 3 sore, maka saya 
beri dia cium perpisahan dan meninggalkannya, berterima kasih bahwa ia akan berada di 
rumah untuk menyambut adik-adik lelakinya ketika mereka tiba di rumah dari sekolah serta 
menjaga mereka sampai ayahnya pulang dari pekerjaan. 

"Segera setelah saya pergi untuk janji saya, teman-teman Karen menelepon dan berkata 
bahwa mereka akan terlambat dan tidak akan menjemputnya sampai pukul 9 malam. Dengan 
tasnya yang telah ditata dan siap, Karen memiliki empat jam ekstra. Ia duduk di piano 
dengan Stuart dan membantunya berlatih; ia duduk di anak tangga dan mendapati Roger 
dan membantunya melipat koran-koran yang akan diedarkannya; ia mengatur meja dan 
menyiapkan makan malam siap dihidangkan sewaktu ayahnya pulang dari kerja, dan dengan 
memperoleh bantuan dari para saudara lelakinya, membersihkan dapur sesudah itu. 

"Setelah ayahnya serta anak laki-laki itu pergi untuk kegiatan malam hari, Karen 
mengumpulkan peralatan kebersihan dan alat penghisap debu itu serta mengubah ruang 
keluarga yang kacau itu menjadi ruangan yang dapat dibanggakan. Kemudian, dia memiliki 
sisa satu jam, ia membersihkan kamar mandi. 
"Larut malam itu sewaktu saya kembali dari janji pertemuan saya, saya turun ke bawah 
untuk menengok anak-anak itu. Ketika saya berjalan melewati ruang keluarga dan melihat 
kamar mandi serta dapur, saya merasakan kebanggaan khusus. 

"Ketika suami saya dan saya membicarakan hal ini, kami mengingat bahwa ketika Karen 
tumbuh dewasa, ia sudah sering menjadi ibu rumah tangga. Kami ingat saat-saat kami 
menemukannya di dapur membuat kue dengan adik-adik lelakinya. Kami ingat bahwa pada 
hari Natal yang lalu ia membeli sepotong kain, sebuah pola, dan memberi kejutan kepada 
saya dengan sebuah rok panjang yang indah. Saya mengenakan rok itu dengan bangga. 
Betapa gadis cantik itu yang memandang kehidupan yang bahagia itu telah memperkaya 
rumah kami." 

Diskusi • Dengan cara bagaimana Karen mendatangkan sukacita kepada para saudara lelakinya? 
Ayahnya? Ibunya? 
• Bagaimana kerumahtanggaan membawa anda lebih dekat kepada keluarga anda? 

• Bagaimana ketertiban dan kebersihan mendorong para anggota keluarga melakukan yang 
terbaik mereka? 

• Mengapa ada perasaan nyaman untuk pulang ke rumah yang bersih? 

• Bagaimana rumah yang dipelihara dengan baik mencerminkan kasih yang dimiliki para 
anggota keluarga terhadap satu sama lainnya? 

• Bagaimana kerumahtanggaan menambah suasana rohani sebuah rumah? 

Jelaskan bahwa sebuah rumah yang dirawat dengan teratur dan baik serta yang mengundang 
Roh Tuhan membangun kepercayaan dan kebanggaan pada orang-orang yang tinggal di 
sana. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih damai. Rumah itu juga merupakan tempat 
dimana iman serta kesaksian mereka dapat tumbuh. Rumah seperti itu menuntut usaha 
setiap orang yang tinggal di sana serta mencerminkan perhatian yang dimiliki para anggota 
keluarga satu sama lainnya. Itu merupakan sebuah rumah yang membuktikan kerajinan serta 
kerja keras. 
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Kegiatan Kelas yang Dapat Dilakukan 

Bersama presidensi kelas, anda dapat menentukan beberapa kegiatan kerumahtanggaan 
tengah mingguan untuk membantu para anggota kelas mempelajari keahlian baru serta 
mengalami segi-segi positip dari kerumahtanggaan. Inilah beberapa saran (mintalah 
persetujuan pemimpin keimamatan anda sebelum mengundang pembicara tamu): 

1. Mengundang seorang ahli untuk mengajarkan kepada kelas tentang bagaimana 
mengganti keran mesin cuci, mengganti sumbu, memperbaiki steker listrik, 
menghancurkan kotoran yang menyumbat bak cuci atau saluran, atau memasang 
gambar. 

2. Belajar tehnik yang benar untuk menambal pakaian serta mengadakan pesta menisik 
dengan para anggota kelas. 

3. Mengundang seorang ahli untuk mengajarkan penggunaan warna, model, dan bahan 
kain untuk pakaian, serta menerapkan petunjuk ini untuk merencanakan pakaian. 

4. Mengundang seorang ahli untuk mengajarkan apa yang harus diperhatikan bila membeli 
pakaian dan bahan kain, bagaimana membaca dan mengerti label, serta bagaimana 
merawat bahan itu. 

5. Mengundang seorang ibu untuk mengajarkan kelas bagaimana memandikan, 
memakaikan pakaian, menukar, memberi makan, dan merawat bayi serta anak-anak 
kecil, termasuk bagaimana menghibur bayi yang rewel. 

6. Mengundang seorang ahli untuk mengajar kelas tentang pengelolaan uang, menyusun 
anggaran belanja, dan membeli secara kredit. 

7. Mengundang seorang ahli untuk mengajarkan tentang mendekorasi rumah, termasuk 
penggunaan warna, keseimbangan keselarasan, dan proporsi serta cara-cara dimana para 
remaja putri dapat meningkatkan penampilan rumah mereka. 

8. Rencanakan dan selenggarakan acara masakan yang istimewa, seperti pesta menghias 
roti/kue, pasar masakan internasional, pesta makan pagi, atau malam memasak masakan 
leluhur. 

9. Adakan pesta berbagi resep dimana setiap orang membawa masakan kegemaran bagi 
yang lainnya sebagai contoh dan dimana resep-resep itu saling dipertukarkan. 

10. Menyelenggarakan "Malam masakan kreatif" dengan membagi kelas menjadi beberapa 
regu untuk mempersiapkan makanan dari bahan-bahan yang ditempatkan di dalam 
kantung atau kotak. 
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10 
Sikap terhadap Peran 

Ilahi Kita 

TUJUAN Setiap remaja putri akan mengembangkan sikap positip terhadap peran ilahinya sebagai istri 
dan ibu. 

PERSIAPAN 1. Pilihan: Siapkan selebaran seperti yang dianjurkan dalam Kesimpulan. 
2 Menugasi remaja putri untuk menyajikan kisah-kisah, tulisan suci, atau kutipan yang anda 

kehendaki. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Ceritera 

Penyajian dan 
diskusi guru 

Kita Menerima Pandangan Tuhan tentang Peranan Wanita 

Seorang pengelana melewati penggalian batu dan melihat tiga orang laki-laki sedang bekerja. 
Ia menanyai setiap lelaki itu apa yang sedang dikerjakannya. Jawaban setiap orang itu 
menyatakan sikap yang berbeda terhadap pekerjaan yang sama. "Saya memotong batu," 
orang pertama menjawab. Yang kedua menjawab, "Saya memperoleh tiga keping emas 
sehari." Orang ketiga tersenyum dan berkata," Saya membantu membangun rumah Allah." 

• Bagaimana sikap setiap orang mempengaruhi bagaimana ia memandang tugasnya? 
• Mengapa orang ketiga yang paling mungkin menganggap pekerjaannya penting dan 
berharga? 
Tunjukkan bahwa kita dapat memiliki sikap yang positip atau negatip tentang peran ilahi 
kita sebagai istri dan ibu. Beberapa orang memandang peran ini seperti merendahkan diri 
dan penuh hal-hal yang membosankan, namun peran kita sesungguhnya merupakan bagian 
dari janji yang kudus yang kita buat sebelum kita datang ke bumi. Peran itu adalah bagian 
dari berkat-berkat yang datang kepada kita sebagai para putri Allah. 
Presiden Spencer W. Kimball menjelaskan bahwa, "Kita membuat sumpah, sumpah yang 
khidmat, di surga sebelum kita datang ke kehidupan fana ini. 

"Kita telah membuat perjanjian. Kita membuat perjanjian itu sebelum kita menerima keadaan 
kita di sini di bumi.... 

"Kita berjanji kepada Bapa Surgawi kita, bahwa apabila Dia mengirim kita ke bumi dan 
memberi kita tubuh serta memberi kita kesempatan yang tak ternilai yang dapat diberikan 
oleh kehidupan bumi, maka kita bersedia menjaga hidup kita bersih dan akan menikah di 
bait suci yang kudus dan akan mengasuh keluarga serta mengajar mereka kebenaran. Ini 
merupakan sumpah yang khidmat, janji yang khidmat" (Spencer W. Kimball, "Be Ye There-
fore Perfect," Ceramah yang diberikan di Institut Salt Lake, 10 Jan. 1975, him. 2). 

"Peranan apa yang kita janjikan kepada Bapa Surgawi yang akan kita terima sebelum kita 
datang ke bumi? (Kita akan menikah dan mempunyai keluarga). 
Presiden Kimball menasihati, "Janganlah ... membuat kesalahan dengan terseret ke tugas-
tugas yang kurang penting yang akan berakibatkan kelalaian terhadap tugas-tugas kekal 
anda seperti melahirkan serta mengasuh anak-anak roh dari Bapa kita di Surga" (Ensign, 
Nop. 2979, him. 102-3). 

Pengertian akan Nilai Peranan Kita 
Tunjukkan bahwa pandangan duniawi tentang peranan wanita adalah keliru karena sebagian 
dipusatkan pada diri sendiri. Pandangan ini terlalu memusatkan pada hak-hak menerima 
wanita yang hampir mengabaikan kesempatannya memberi. Pandangan Tuhan lebih luas. Ini 

Penyajian dan 
diskusi guru 
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Ayat Suci 

Penyajian guru 

Kutipan 

Diskusi dan 
penyajian guru 

Diskusi dan ayat suci 

dipusatkan pada kesempatan, baik bagi para pria maupun wanita untuk mengasihi dan 
melayani. Pandangan ini dapat membantu kita menghindar dari jeratan mementingkan diri 
sendiri serta ketidakbahagiaan. 
Terangkan bahwa jika kita percaya bahwa kehidupan sebagai istri dan ibu hanya merupakan 
pekerjaan sehari-hari (rutin) serta membosankan, maka memanglah demikian. Tetapi jika kita 
dapat memahami tujuan ilahi kita dan menyadari kemampuan besar yang kita miliki, peran 
kita akan memiliki makna yang lebih besar daripada tugas-tugas lainnya di dunia ini. 

Dengan perasaan penuh sukacita serta gairah yang besar menyokong suami kita, dan dengan 
melahirkan, membesarkan, dan mengajar roh-roh yang benar, kita dapat mengalami 
keberhasilan yang terbesar. 
• Bagaimana pengertian yang jelas serta sikap yang benar terhadap peran istri dan ibu dapat 
memberkati kehidupan kita? 

• Bagaimana sikap yang kita miliki terhadap peranan ini akan mempengaruhi kita di 
sepanjang sisa kehidupan kita? 
• Bagaimana ajaran Tuhan serta para hambaNya tentang peranan kita dapat menolong 
melindungi kita dari bahaya mengambil sikap-sikap duniawi? 

Peran sebagai Istri dan Pendamping Suami 

Minta gadis-gadis itu membaca Ajaran dan Perjanjian 25:5, 14, 16, yang berisi perintah-
perintah Tuhan kepada Emma Smith. Jelaskan bahwa nasihat untuk menghibur para suami 
kita ini dengan sikap yang rendah hati dapat ditujukan kepada semua wanita. 
Seorang wanita hendaknya jangan meremehkan kekuatan yang hebat untuk menjadi seorang 
penghibur dan penolong suaminya. Ia barangkali membutuhkan untuk dihibur dan didorong 
untuk melaksanakan peranannya sebagai suami dan pemberi nafkah, pemimpin atau 
pengajar. 

Sewaktu Presiden Spencer W. Kimball dipanggil untuk menjadi Rasul, beliau merasa tidak 
berdaya pada waktu menerima telepon. Beliau menceriterakan tentang bagaimana isteri 
beliau menghibur serta membangkitkan semangatnya: 

"'Ketika Gereja memanggil, kita mematuhi'. Tetapi pikiran yang menguasai adalah 
keterbatasan dan ketidakmampuan dan kelemahan-kelemahan saya sendiri serta saya tidak 
berdaya. Kemudian air mata berlinang, mengalir tidak ada habis-habisnya.... Saya menangis 
dan menangis.... Saya meledak dalam sedu-sedan. Istri saya duduk di samping saya di lantai, 
mengusap-usap rambut saya, berusaha menenangkan saya.... 

"...Istri saya adalah juruselamat saya. Ia menghibur saya serta membangkitkan semangat saya 
dan tetap mengatakan hanya ada satu jalan untuk diikuti.... 

"...Saya terus mengatakan kepada Camilla bahwa saya tidak yakin akan apa yang mesti saya 
lakukan, meskipun sepanjang waktu saya tahu bahwa hanya ada satu jalan. Ia terus 
membangkitkan semangat saya dan menegaskan bahwa penerimaan terhadap panggilan itu 
adalah satu-satunya hal" (Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball, Jr., Spencer VV. Kimball 
[Salt Lake City Bookcraft, 1977], him. 191-92). 

Tunjukkan bahwa Presiden Kimball terus menjadi seorang nabi besar Tuhan. 

• Bagaimana peranan Camilla sebagai istri serta pendamping suami penting dalam 
kehidupan suaminya? 
Tunjukkan bahwa jika kita mempunyai sikap yang tepat terhadap peran kita sebagai istri 
serta pendamping suami, kita juga dapat memiliki pengaruh yang besar demi kebaikan 
dalam kehidupan calon suami kita, tanpa memandang keadaan hidup mereka. Kita 
hendaknya jangan meremehkan betapa pentingnya wanita sebagai istri. 

Mintalah seorang remaja putri membaca 1 Korintus 11:11 
• Bagaimana suami dan istri dapat saling membantu? 
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Peran sebagai Ibu dan Guru 

Presiden David O. McKay mengatakan: "Keibuan berdampingan dengan keilahian. Ini 
merupakan pelayanan yang tertinggi dan paling kudus untuk dilakukan oleh (seorang 
wanita)" (dalam Conference Report, Okt. 1942, him. 12-13). 

• Bagaimana pernyataan seorang nabi Allah ini menguatkan sikap kita terhadap peran kita? 

• Bagaimana pengertian terhadap pernyataan dari para nabi Tuhan semacam ini dapat 
menolong kita terhindar dari sikap duniawi yang oleh beberapa wanita dikatakan bahwa 
menjadi seorang ibu merupakan pekerjaan dan beban serta merampas kebebasan pribadi? 

Jelaskan bahwa keibuan mengajar kita untuk menjadi lebih mengasihi dan belajar berkorban. 

Presiden Spencer W. Kimball berkata: 

"Remaja putri hendaknya merencanakan dan bersiap-siap untuk menikah dan melahirkan 
serta mengasuh anak-anak. Merupakan hak ilahi anda serta jalan menuju kebahagiaan yang 
tertinggi dan paling luhur" ("Privileges and Responsibilities of Sisters," Ensign, Nop. 1978, 
him. 103). 

Ceritera Seorang ibu muda dari dua anak pra sekolah terserang kanker ganas. Tepat sebelum 
kematiannya, suaminya mengatur bersama rumah sakit untuk membawa istrinya, Maria, ke 
tempat yang terpencil di taman rumah sakit untuk berpiknik bersamanya serta kedua putri 
kecil mereka. Piknik ini merupakan kegiatan yang sering mereka nikmati secara keluarga 
sebelum penyakit itu menyerang ibu mereka. Mereka semua duduk di bawah sebuah pohon 
yang rindang, menyantap makan siang mereka, dan bersenang-senang pada saat-saat 
berharga yang tinggal sedikit itu untuk bersama-sama sebagai keluarga. Setelah pengalaman 
tersebut, Maria kembali ke tempat tidurnya di rumah sakit dan menulis dalam buku 
hariannya berikut ini: 
"Saya selalu diberitahu bahwa 'Jikalau anda sehat, anda memiliki segalanya.' Hari ini saya 
menyadari bahwa hal itu tidaklah benar, karena saya memiliki segala-galanya dan tidak 
memiliki kesehatan saya. Segalanya bagi saya ialah duduk di bawah pohon besar itu hari ini 
- suami saya yang terkasih dan anak-anak saya yang manis. Tidak ada sesuatu pun yang jadi 
masalah. Peran saya sebagai istri dan ibu telah memberikan kepada saya sukacita dan 
kebahagiaan yang terbesar dalam kehidupan ini. Piknik serta banyak kesenangan duniawi itu 
akan saya tinggalkan selama-lamanya, namun keluarga saya akan saya miliki sampai 
kekekalan." 

Diskusi • Bagaimana sikap istri dan ibu muda ini terhadap peranannya membantu menghadapi 
penyakitnya? 
• Bagaimana sikapnya itu akan mempengaruhi sikap para putrinya sendiri terhadap peran 
mereka sewaktu mereka menjadi istri dan ibu? 

Kesimpulan 

Presiden Spencer W. Kimball memberikan ajakan kepada kita: 
Kutipan dan pilihan "Untuk menjadi wanita yang saleh adalah hal mulia di segala zaman. Untuk menjadi wanita 
selebaran saleh selama penyelesaian adegan di atas bumi ini, sebelum kedatangan Juruselamat yang 

kedua, merupakan panggilan yang sangat terhormat. Di zaman yang lebih tenang kekuatan 
dan pengaruh wanita yang saleh dapat menjadi sepuluh kali lipat daripada sekarang. Ia telah 
ditempatkan di sini untuk membantu memperkaya, melindungi, dan menjaga rumah tangga 
- yang merupakan dasar masyarakat serta lembaga yang paling terhormat" (Ensign, Nop. 
1978, him. 103). 
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Pelajaran 10 Menghormati Orang Tua 

TUJUAN Setiap remaja putri akan berusaha untuk meningkatkan hubungannya dengan orangtuanya. 

PERSIAPAN 1. Buatlah salinan dari daftar pertanyaan yang terdapat dalam pelajaran ini bagi setiap 
remaja putri. Mungkin anda ingin memberikan daftar pertanyaan ini seminggu 
sebelumnya kepada para gadis itu sehingga mereka dapat membawanya ke kelas setelah 
diisi. 

2. Tugasi remaja putri untuk menyajikan ayat suci, kisah-kisah, atau kutipan sebagaimana 
yang anda kehendaki. 

Catatan bagi guru Ketika anda mempersiapkan pelajaran ini, sesuaikan bahannya jika ada remaja putri di kelas 
anda yang tidak mempunyai ayah atau ibu di rumah mereka. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Kita Dapat Belajar Mengenali Kasih Orang Tua Kita 
Ceritera Bacalah bagian pertama kisah berikut, "Pekerjaan Rumah di Hari Libur." 

"Sulit bagi saya menceriterakan hal ini karena saya sepertinya belum dewasa, tetapi saya 
tidak akan pernah melupakan hari Natal yang lalu. Saya mempunyai teman ini yang tinggal 
di atas bukit, dan keluarganya memiliki (segala-galanya) - rumah besar, mobil bagus, pakaian 
.... Tetapi jangan beranggapan salah terhadap diri saya - mereka benar-benar orang yang baik 
dan menyenangkan bagi saya. Ayah Karen di keuskupan, dan mereka benar-benar memiliki 
kehidupan rumah tangga yang sempurna - yang semacam itulah yang selalu saya anggap 
ideal. 
"... Jadi, saya sering ke sana, dan mereka mengundang saya untuk makan malam pada 
malam Natal mereka. Segala sesuatunya sangat luar biasa. Yang saya maksud, kami makan di 
ruang makan diterangi lilin, gelas piring, pecah belah dari porselen, serta dua pasang senduk 
dan garpu. Untuk mengawalinya ayahnya memanjatkan doa keluarga. 
"... Saya belum pernah memperoleh hadiah seharga lebih dari sepuluh ribu rupiah dalam 
kehidupan saya. Saya hanya dapat membayangkan bagaimanakah rasanya, seandainya Santa 
Klaus singgah pada malam hari.... 

"Ketika Brother Miller mengantar saya pulang saya merasa sepertinya saya tidak ingin masuk 
ke dalam rumah. Ia berkata, 'Selamat hari Natal, Cheryl. Kami benar-benar gembira anda 
dapat bersama-sama dengan kami/ Ia begitu hangat dan kebapakan. Saya ingin mengatakan 
kepadanya betapa rapinya dia, tetapi saya hanya mengatakan, 'Terimakasih, ini sangat 
menyenangkan!' 
"Pintu tertutup jadi saya berdiri di situ sambil membunyikan bel dan memandang pada cat 
rumah yang sudah mengelupas. Kemudian di situ ada gorden yang koyak karena dicabik-
cabik anjing setahun yang lalu. Saya sungguh tak dapat menahan kecuali membandingkan 
rumah keluarga Miller dengan rumah reyot kami yang kecil. Saya mendengar ayah berjalan 
dengan menyeret sandalnya ke pintu serta suara TV di kamar duduk. Ia membuka pintu 
serta mulai berteriak kepada saya, mengatakan bahwa saya sangat terlambat dan paling tidak 
yang dapat saya lakukan adalah berada di rumah pada Malam Natal.... Tetapi ia sedang 
setengah mabuk dan tidak benar-benar tahu apa yang dikatakannya, saya berkata pada diri 
saya. 
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"... Di sekeliling tidak ada yang tampak seperti hari Natal kecuali karangan bunga yang telah 
layu di pintu serta pohon Natal murahan dengan bola-bola kecil yang digantungkan dengan 
penjepit rambut. Rumah berantakan serta berbau daging asap yang telah basi. 

"Ibu datang ke pintu dengan baju tidur (yang usang).... Dari air mukanya saya dapat 
mengetahui bahwa ia terserang sakit kepala lagi. 'Sungguh berharap agar gadis kecil saya 
mau sekali-kali berada di rumah dan membantu ibunya.' 

"Air mata berlinang; saya dapat katakan dari rasa pedih di tenggorokan saya. Saya pegang 
pundak ibu saya, dan yang dapat saya katakan hanyalah 'Maaf, Bu.' Tidak bermaksud 
sungguh-sungguh. 
"Saya masuk ke kamar tidur saya dan menutup pintu, menendang sepatu adik perempuan 
saya menjauh dari situ. 

"Saya tidak mengerti bagaimana dapat terjadi bahwa saya harus dilahirkan dalam keluarga 
saya dan bukan pada keluarga seperti keluarga Miller.... 
Sungguh berat sekali jika anda adalah satu-satunya anggota Gereja dalam keluarga. Para 
penatua memberitahu saya bahwa hal itu akan sulit dan bahwa saya dihadapkan pada 
pekerjaan besar, yaitu memberi teladan yang baik. Saya sudah berusaha namun nampaknya 
keluarga saya hanya berpikir bahwa saya orang gedean karena masuk Gereja serta mengubah 
hidup saya.... 

"... Saya langsung tidur tanpa mengucapkan doa. Saya benar-benar tidak sanggup. Saya 
begitu pedih sehingga saya berpikir Tuhan pasti tidak sudi mendengarkan saya/ 

Pembahasan • Apa yang dirasakan Cheryl terhadap orang tuanya? Mengapa? 

• Apa yang anda rasakan tentang orang tua Cheryl? 

• Apa yang seharusnya dilakukan Cheryl untuk memperbaiki keadaan di rumah? 

Ceritera Bacalah kesimpulan kisah tersebut. 
"Pagi hari Natal saya bangun kesiangan ketika matahari jatuh di atas tempat tidur saya. Pagi 
hari Natal! Saya melompat dengan perasaan Natal yang menggelenyar itu.... Saya melepaskan 
jubah tidur saya dan berjalan ke luar menuju ke kamar duduk... 

"'Itu untukmu, Cheryl/ (ibu saya berkata), sambil menunjuk pada kotak di bawah pohon. 

"Ayah menyorongkan kotak itu kepada saya. Itu sebuah kotak besar tanpa kertas 
pembungkus tetapi diikat dengan beragam pita-pita sisa. Saya kira itu tentu sebuah kaos 
(baju kaus tebal berlengan panjang) untuk olahraga. Karena saya membutuhkannya, tetapi 
bukan. Ketika saya mengoyak kertas tissue, di sana terdapat gaun panjang yang sangat indah 
yang belum pernah saya lihat. Gaun itu merupakan salah satu dari model lama dengan rok 
yang penuh dan renda serta lipatan-lipatan. Itu tentu (sangat mahal). 

"Saya sungguh tak dapat berbicara sepatah pun selama sekejap. Nafas saya tertelan semua. 
"'Saya sungguh-sungguh tak dapat mempercayainya! Betapa luar biasa!' Saya hanya dapat 
mengucapkan itu berulang-ulang sambil menempelkan pakaian itu ke tubuh saya. 

"... Ayah menatap dari kejauhan, tetapi saya mendatanginya dan duduk di sampingnya. Saya 
sungguh tak dapat menahan diri untuk merangkulnya dan memberikan pelukan yang sangat 
erat kepadanya, dan saya tidak tahu sudah berapa lama hal itu tidak saya lakukan lagi! 

"'Bagaimana Ayah melakukannya? Maksud saya, saya tahu ayah tidak mampu membelinya!' 

"Ia menatap ke... sofa dan tidak mengucap sepatah kata pun, namun mulurnya seperti 
terkunci dan sedikit mengejang. Dengan cepat ia merangkul pundak saya dan secepat itu 
pula melepaskannya. Untuk sejenak saya hanya duduk di sana melihat pada celana panjang 
yang sobek di lututnya dan memikirkan tentang mengasihi dan memberi serta betapa besar 
pekerjaan yang saya hadapi" (Carol C. Ottesen, "Holiday Homework," New Era, Des. 1972, 
him. 22-23). 

Diskusi • Bagaimana dengan mendengar akhir ceritera ini mengubah perasaan anda terhadap ayah 
Cheryl? 
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• Mengapa anda berpendapat bahwa remaja putri ini dan ayahnya saling tidak memahami 
perasaan masing-masing? 

• Apa tanda-tanda bahwa orang tua Cheryl mengasihinya? 

• Pernahkah anda ragu-ragu tentang kasih orang tua anda kepada anda? 

• Dengan cara bagaimanakah orang tua anda menunjukkan kasih mereka? 

• Bagaimana anda dapat belajar untuk memahami orang tua anda dengan lebih baik? 

Memahami Orang Tua Merupakan Kunci bagi Hubungan Yang Lebih Baik 

Jelaskan bahwa kasih dan penghargaan kita bagi orang lain tumbuh sewaktu kita belajar 
lebih banyak untuk mengenali dan memahami tentang latar belakang, pengalaman, dan 
perasaan mereka. 

Daftar Pertanyaan Jika remaja putri telah menyelesaikan daftar pertanyaan itu sebelumnya, bahaslah sekarang. 
Jika belum, bagikan satu salinan untuk setiap remaja putri. Sarankan mereka untuk 
mengisinya sedapat mereka selesaikan selama minggu yang akan datang. Jika mereka tak 
dapat menyelesaikan daftar pertanyaan itu, mereka hendaknya bertanya kepada orang tua 
mereka untuk jawabannya. 

Apa Yang Anda Ketahui tentang Ibu Anda 

1. Nama kecil. 
2. Tempat lahir.  
3. Apakah ia dibesarkan oleh orang tuanya?  
4. Jumlah saudaranya.  

5. Kedudukannya dalam keluarga (sulung, bungsu, dlsb).  

6. Pekerjaan ayahnya.  
7. Apakah mereka mempunyai jaminan keuangan?  
8. Agama keluarganya.  

9. Apa pengalaman rohani yang paling diingatnya?  

10. Adakah latar belakang atau tradisi khusus yang dimiliki?  

11. Bagaimana hubungan antara d ia d engan orang tuanya?  12. Apa pendidikannya?  
13. Pengalaman sekolah apa yang paling diingatnya? . 
14. Apakah dia bekerja sebelum menikah?  
15. Apa cita-cita utama dalam hidupnya?  

16. Apa yang membuatnya bahagia?  

17. Apa yang membuatnya bersedih? _ 

18. Kesulitan apa yang pernah dia atasi?  

19. Pekerjaan apa yang paling dia senangi untuk dilakukan bersama keluarganya?  

20. Pekerjaan apa yang paling dia senangi untuk dilakukan pada waktu senggangnya?  
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Apa Yang Anda Ketahui tentang Ayah Anda 

1. Nama.  

2. Tempat lahir.  
3. Apakah dia dibesarkan oleh orang tuanya?  
4. Jumlah saudaranya.  
5. Kedudukannya dalam keluarga (sulung, bungsu, dlsb).  
6. Pekerjaan ayahnya.  

7. Apakah mereka mempunyai jaminan keuangan?  

8. Agama keluarganya.  

9. Apa pengalaman rohani yang paling diingatnya?  
10. Adakah latar belakang dan tradisi khusus yang dimiliki?  
11. Bagaimana hubungan antara dia dengan orang tuanya?  
12. Apa pendidikannya?  
13. Pengalaman sekolah apa yang paling diingatnya?  

14. Apa pekerjaannya?  
15. Apa cita-cita utama dalam hidupnya?  

16. Apa yang membuatnya bahagia?  
17. Apa yang membuatnya bersedih?  
18. Kesulitan apa yang pernah dia atasi?  
19. Pekerjaan apa yang paling dia senangi untuk dilakukan bersama keluarganya?  

20. Pekerjaan apa yang paling dia senangi untuk dilakukan pada waktu senggangnya?  

Diskusi Dengan menggunakan daftar pertanyaan tersebut, lanjutkan pembahasan itu. 
• Apakah anda mengerti mengapa orang tua anda merasa sebagaimana yang mereka rasakan 
tentang agama (atau Gereja)? 

• Bagaimana dengan mempelajari tentang kehidupan dini para orang tua anda dapat 
menolong anda memahami perasaan mereka? 
• Bagaimana dengan mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dapat membantu 
anda membangun hubungan yang lebih baik dengan ayah dan ibu anda? 

Akhiri diskusi itu dengan menjelaskan kepada remaja putri bahwa gadis dalam kisah itu 
menjadi semakin dekat dengan ayahnya setelah ia memahami bagaimana perasaan ayahnya. 
Tekankan bahwa dengan mendapatkan lebih banyak keterangan tentang orangtua mereka 
sendiri akan membantu remaja putri meningkatkan hubungan mereka dengan para orangtua 
mereka. 

Bapa Surgawi Telah Memerintahkan Setiap Remaja Putri untuk Menghormati Para 
Orangtua Mereka 

Ayat suci Mintalah remaja putri membuka Keluaran 20:12. Terangkan bahwa Allah telah 
memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita. Sebelum seorang anggota kelas 
membaca Keluaran 20:12, mintalah agar remaja putri mendengarkan janji yang diberikan atas 
perintah itu. 
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• Janji apakah yang diberikan Tuhan kepada mereka yang menghormati orangtua mereka? 
• Apa kira-kira arti janji ini? 

• Kira-kira mengapa Allah membuat janji itu sebagai perintah untuk menghormati orangtua 
kita? 

Mintalah seorang remaja putri membaca nasihat Paulus dalam Kolose 3:20 

• Alasan apa yang diberikan Paulus agar patuh kepada orang tua? 

Jelaskan bahwa belajar menghormati dan mematuhi orang tua duniawi kita membantu kita 
menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Ini juga dapat mempersiapkan kita untuk 
lebih mengasihi dan mematuhi Bapa kita yang di Surga. 

Kita Bertanggung Jawab untuk Meningkatkan Hubungan Kita dengan Orangtua Kita 
Pertanyaan berbobot • Apakah dengan mengetahui bahwa Allah telah memerintahkan anda untuk menghormati 

dan mematuhi orangtua anda akan secara otomatis meningkatkan hubungan anda dengan 
mereka? 

Diskusi papan tulis • Hal-hal istimewa apakah yang dapat anda lakukan untuk meningkatkan hubungan anda 
dengan orangtua anda? 

Ketika para remaja putri menanggapi, rangkumkan jawaban mereka di papan tulis. Gagasan 
berikut dapat dipakai sebagai pedoman. 

Untuk meningkatkan hubungan saya dengan orang tua saya, 
saya akan -
1. Patuh. 

2. Setia kepada mereka dengan tidak mengatakan 
hal-hal yang tidak baik tentang mereka atau 
kepada mereka. 

3. Lebih menggembirakan seluruh anggota keluarga. 
4. Menjadi orang yang baik. 

5. Lebih suka menolong di rumah. 

6. Belajar memahami mengapa mereka sebagaimana 
adanya mereka. 

7. Menyatakan penghargaan serta rasa terimakasih 
saya. 

8. Membahas masalah, rencana, serta cita-cita saya 
dengan mereka. 

9. Selalu memberitahu mereka dimana saya berada. 

Penyajian guru Jelaskan bahwa seorang anak perempuan dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan 
hubungannya dengan orang tuanya. Lain orang tua lain juga kesukaannya, namun menjadi 
orang yang baik merupakan satu cara dengan mana setiap gadis dapat menghormati 
orangtuanya. Seorang anak perempuan/putri tidak dapat mengubah orangtuanya, tetapi ia 
dapat meningkatkan dan menguatkan hubungannya dengan mereka dengan mengubah 
tingkah lakunya sendiri. Penatua Loren C. Dunn memberikan contoh yang baik: 

"Saya teringat sandiwara panggung yang baru-baru ini dibuat menjadi film bioskop. Itu 
menguraikan tentang orangtua yang anak satu-satunya, anak lelaki, pulang dari dinas militer. 
Ayah dan anak itu tidak pernah akrab. Keadaan sesungguhnya adalah ayah dan anak 
lelakinya saling mengasihi tetapi tidak dapat menemukan cara untuk mengungkapkan diri 
mereka sendiri, dan dengan demikian timbullah rasa permusuhan karena setiap orang 
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beranggapan yang lain tidak menyukainya.... 
Puncaknya adalah suatu ketika anak lelaki itu berkata kepada ayahnya sesuatu seperti ini: 
"Ayah, saya selalu membencimu ketika saya masih muda karena engkau tidak pernah 
mengatakan kepada saya bahwa engkau mengasihi saya, tetapi kemudian saya menyadari 
bahwa saya pun tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa saya mengasihimu. Baiklah 
ayah, kini saya katakan kepadamu: Saya mengasihimu/ 

"Untuk sesaat yang menggetarkan ayah dan anak saling berpelukan sementara kasih dan 
penghargaan yang telah tersimpan bertahun-tahun terinapkan. Hal ini mungkin tidak akan 
pernah terjadi seandainya anak lelaki itu tidak menyadari bahwa ia merasa bersalah karena 
kurangnya mengungkapkan, demikian pula dengan orangtuanya juga" (dalam Conference 
Report, Apr. 1969, him. 22-23; atau Improvement Era, Juni 1969, him. 52-53). 

Papan tulis dan ceritera Tambahkan ungkapan Katakan pada mereka anda mengasihi mereka pada daftar di papan tulis. 

Seorang remaja putri yang memutuskan untuk meningkatkan perasaannya terhadap 
orangtuanya datang kepada Bapanya yang di Surga dalam doa yang sungguh-sungguh. 
Selagi berdoa, ia memutuskan untuk berterimakasih kepada Tuhan atas orangtuanya, 
meskipun tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ketika ia mengutarakan terimakasih, dengan 
serta merta pikirannya dipenuhi dengan alasan kenapa ia seharusnya bersyukur atas 
orangtuanya. Ia bangkit dari berlututnya dipenuhi dengan kasih serta pengertian yang baru 
bagi kedua orang yang sangat disadarinya sebagai anak-anak Allah sebagaimana dirinya 
sendiri. 

Papan tulis Tambahkan Berdoa Memohon Bantuan pada daftar dia papan tulis. 

Pertanyaan Berbobot * Apa yang akan anda lakukan untuk memperbaiki hubungan anda dengan orangtua anda 
dan dengan demikian menyenangkan Bapa Surgawi anda? 

Kegiatan yang Disarankan 

1. Rencanakan malam "Menghormati Orangtua". 

2. Kembangkan suatu rencana sehingga setiap gadis dapat melakukannya di rumahnya, 
dengan saudara lelaki serta perempuannya, untuk menyatakan rasa hormat dan 
penghargaan kepada orangtuanya. 

3. Sarankan agar setiap remaja puteri menulis surat penghargaan kepada orangtuanya. 

4. Setiap remaja puteri dapat menetapkan goal pribadinya untuk menunjukkan rasa hormat 
kepada orangtuanya. 

Apa Yang Anda Ketahui Tentang Ibu Anda? 

1. Nama kecil:  

2. Tempat lahir:  

3 . Apakah dia dibesarkan oleh orangtuanya?  

4. Jumlah saudaranya:  

5. Kedudukan dalam keluarga (sulung, bungsu, dll.):  

6. Pekerjaan ayahnya:  

7. Bagaimana keadaan keuangan mereka?  

8. Agama keluarganya: _ 

9. Apa pengalaman rohani yang paling diingatnya?  
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10. Adakah latar belakang atau tradisi khusus yang dimilikinya?  

11. Bagaimana hubungan antara dia dengan orangtuanya?  

12. Apa pendidikannya?  

13. Pengalaman sekolah apakah yang paling diingatnya?  

14. Apakah dia bekerja sebelum menikah?  

15. Apakah cita-cita utama dalam hidupnya?  

16. Apakah yang membuatnya berbahagia?  

17. Apakah yang membuatnya bersedih?  

18. Kesulitan apakah yang pernah diatasinya?  

19. Pekerjaan apakah yang paling disenanginya untuk dilakukan bersama keluarganya?  

20. Pekerjaan apakah yang paling disenanginya untuk dilakukan pada waktu senggangnya?  

Apakah Yang Anda Ketahui Tentang Ayah Anda? 

1. Nama: _ 

2. Tempat lahir:  

3. Apakah dia dibesarkan oleh orangtuanya?  

4. Jumlah saudaranya:  

5. Kedudukan dalam keluarga (sulung, bungsu, dll.):  

6. Pekerjaan ayahnya:  

7. Bagaimana keadaan keuangan mereka?  

8. Agama keluarganya:  

9. Apa pengalaman rohani yang paling diingatnya?  

10. Adakah latar belakang atau tradisi khusus yang dimilikinya?  

11. Bagaimana hubungan antara dia dengan orangtuanya?  

12. Apa pendidikannya?  

13. Pengalaman sekolah apakah yang paling diingatnya?  

14. Apakah dia bekerja sebelum menikah?  

15. Apakah cita-cita utama dalam hidupnya?  

16. Apakah yang membuatnya berbahagia?  

17. Apakah yang membuatnya bersedih?  

18. Kesulitan apakah yang pernah diatasinya?  

19. Pekerjaan apakah yang paling disenanginya untuk dilakukan bersama keluarganya?  

20. Pekerjaan apakah yang paling disenanginya untuk dilakukan pada waktu senggangnya?  
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Menyokong Anggota 
Keluarga 

Pelajaran 

10 

TUJUAN Setiap remaja puteri dapat mempelajari bagaimana menyokong dan setia kepada 
keluarganya. 

PERSIAPAN 

Catatan bagi guru 

1. Gambar 4 dan 5, para anggota keluarga saling mendukung, terdapat di belakang buku 
pelajaran ini. Tunjukkan gambar-gambar ini pada waktu yang tepat selama pelajaran. 

2. Buat salinan ayat suci yang terdapat dalam Kesimpulan bagi setiap gadis. 

3. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan sebagaimana anda 
kehendaki. 

Ketika anda mempersiapkan pelajaran ini, milikilah kepekaan terhadap anak-anak yang 
mungkin tidak mempunyai ayah, ibu, atau saudara lelaki atau perempuan di rumah mereka 
atau yang mungkin mempunyai anggota keluarga yang tidak aktip di Gereja. 

SARAN 
ENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Penyajian guru dan 
pembahasan 

Penyajian guru 

Kutipan 

Diskusi 

Penyajian guru 

Pendahuluan 

Mintalah para remaja puteri memikirkan tentang suatu saat ketika mereka berbicara dengan 
teman-teman mereka dan mereka merasa seolah-olah teman-teman mereka tidak 
mendengarkan apa yang mereka katakan. Lalu mintalah mereka memikirkan suatu saat 
ketika teman mereka memperhatikan dan memikirkan apa yang mereka ucapkan. 

• Bagaimana perasaan anda apabila teman-teman anda tampak mengabaikan anda? 

• Perbedaan apa yang terjadi apabila teman-teman anda mendengarkan dan memperlihatkan 
minat terhadap apa yang sedang anda katakan? 

Tekankan bahwa masing-masing dari kita butuh persetujuan dari orang-orang yang akan 
memberi kita dukungan, kesetiaan, dan dorongan. Keluarga dapat memberikan semacam 
kekuatan, semangat yang menyala-nyala, dan keamanan ini jika seluruh anggota keluarga itu 
bersatu untuk saling menyokong. Tuhan telah meminta kita untuk dipersatukan dalam ikatan 
keluarga duniawi kita. Perasaan persatuan merupakan kunci bagi keluarga Orang Suci 
Zaman Akhir yang berhasil. Orangtua bersatu menyokong anak-anak, anak-anak menyokong 
orangtua, dan para saudara lelaki dan perempuan saling menyokong membantu menciptakan 
perasaan ini. Untuk membuat keluarga kita mencapai tujuan kekal mereka, kita harus bekerja 
sama dan saling mendukung. 

"Bersatulah mereka yang memelihara dan membangun. Bersatulah mereka yang memiliki 
pengertian serta hati yang mengampuni, yang mencari apa yang terbaik dalam diri orang-
orang. Tinggalkan orang-orang dalam keadaan yang lebih baik daripada sewaktu anda 
menemukannya" (Marvin J. Ashton, dalam Conference Report, Apr. 1992, hal.26; atau Ensign, 
Mei 1992, hal.20). 

Siapakah yang dapat menjadi penyokong yang dapat kita lihat? (orangtua, saudara lelaki atau 
perempuan, kerabat lain, guru, teman, serta para pemimpin Gereja.) 

• Siapakah yang menjadi penyokong kita yang tidak terlihat? (Orangtua Surgawi, orang-
orang terkasih yang telah meninggalkan kita, serta orang-orang yang belum lahir). 

Jelaskan bahwa penting bagi kita untuk belajar tentang bagaimana dan kapan memberi 
sokongan kepada anggota keluarga kita. Cara yang terbaik untuk memulai adalah mengenali 
apa yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga kita di Gereja, pekerjaan, sekolah dan di 
rumah. Kita perlu menyadari ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan khusus. 
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Menyokong Ayah Anda 

Diskusi Jelaskan bahwa sebagai kepala keluarga, seorang ayah bertanggung jawab atas kesejahteraan 
rohani serta jasmani keluarga itu. 

• Apa jenis tanggung jawab lainnya yang dimiliki ayah anda dalam keluarga anda? (Berbagai 
keadaan pribadi yang beraneka ragam dan jawaban dapat meliputi sejumlah keadaan dimana 
ayah memberikan gabungan kebutuhan jasmani, emosionil, kecerdasan, dan rohani.) 

• Bagaimana anda dapat mengetahui tentang apa pekerjaan ayah anda sehari-hari serta 
panggilan Gereja yang diminta darinya? Apa yang dapat anda lakukan untuk menyokong 
ayah anda dalam tugas-tugas penting ini? 

Penyajian guru Tekankan bahwa ketika seorang remaja puteri belajar tentang tanggung jawab ayahnya serta 
berdoa baginya setiap hari, ia akan dapat menyadari apa yang dapat ia lakukan untuk 
menyokong dan membantu ayahnya. Kadang-kadang hal yang terbaik adalah berdoa baginya 
setiap hari. Ia dapat juga meminta ayahnya untuk berdoa baginya atau, ketika ia merasakan 
kebutuhan, memberikan berkat kepadanya. Tekankan bahwa akan terdapat kekuatan besar 
dalam saling menyokong semacam ini. 

Diskusi • Kapankah anda memerlukan bantuan ilahi serta berkat khusus? (Ketika menghadapi ujian 
yang penting, memulai tahun ajaran baru, memberi ceramah, pindah, dll.) 

Jelaskan bahwa kadang-kadang kita membutuhkan kekuatan tambahan dari Tuhan ketika 
kita menghadapi kecemasan, pencobaan, atau godaan-godaan. Kebanyakan ayah bersedia 
membantu anak-anak mereka jika mereka tahu kebutuhan anak-anak mereka. Namun 
terserah kepada kita untuk membagi perasaan ini kepada ayah kita serta meminta bantuan 
mereka. 

• Bagaimana dengan meminta berkat ayah dapat menjadi cara untuk menyokong ayah anda? 
Jelaskan bahwa meskipun seorang ayah yang tidak memiliki imamat sehingga tidak dapat 
memberikan berkat keimamatan, ia dapat memberikan bantuan dengan banyak cara lainnya. 

Cerita dan dikusi Ceritakan kisah berikut dan gunakan pertanyaan untuk mendorong adanya diskusi. 

Ketika Sarah masuk perguruan tinggi yang jauh dari rumahnya, ia mempunyai masalah dan 
benar-benar membutuhkan nasihat yang bijaksana. Ayahnya bukan anggota Gereja yang 
aktif, tetapi Sarah merasa dialah orang kepada siapa ia dapat minta bantuan. Ketika ia 
mengutarakan masalahnya kepada ayahnya, pada mulanya ia segan menasihatinya. Tetapi, 
akhirnya ia memberikan nasihat yang baik kepadanya atas masalahnya itu. Kemudian ayah 
Sarah bercerita kepada ibu Sarah, 'Saya belum pernah merasa begitu bangga sampai ketika 
puteri saya minta nasihat dari saya/ 

• Bagaimana Sarah menunjukkan dukungan kepada ayahnya? 

• Apakah pengaruh jangka panjang yang mungkin terjadi pada ayahnya karena permintaan 
nasihat dari Sarah? 

• Hubungan yang bagaimanakah yang dimiliki seorang ayah dan puterinya yang memberi 
serta menerima sokongan semacam itu? 

Tekankan bahwa sebagaimana kita menghargai ketika menerima perhatian orang lain atas 
prestasi kita atau memuji kita karena telah melakukan pekerjaan dengan baik, begitu jugalah 
ayah kita. Seorang anak perempuan menulis surat khusus kepada ayahnya pada hari ulang 
tahun ayahnya. Surat itu menyimpulkan, 'Ayah adalah orang yang paling hebat yang saya 
kenal. Kadang-kadang kalau saya mendengar teman-teman mengatakan hal-hal yang tidak 
baik tentang orangtua mereka, saya sungguh bersyukur karena engkau adalah ayah saya. 
Saya sangat mengasihi ayah. Terima kasih atas segala hal yang ayah lakukan bagi saya dan di 
atas segala-galanya atas teladan ayah yang sangat baik/ 

• Bagaimana surat semacam ini dapat mempengaruhi perasaan seorang ayah? 

• Apa sajakah cara lain untuk menunjukkan kasih, hormat, sopan santun, dan terima kasih? 

Minta remaja puteri memikirkan tentang kali terakhir mereka berterima kasih kepada ayah 
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Pelajaran 10 

mereka tentang segala sesuatunya, dari penampilan sampai dengan perbuatan. 

• Bagaimana seorang anak puteri menyatakan atau menunjukkan penghargaan bagi hal-hal 
semacam berikut ini: Kenyamanan rumah, pakaian, saran dan nasihat, teladan yang baik, bagi 
hidup itu sendiri? 

Papan tulis Pertanyaan spontanitas dan tuliskan di papan tulis cara-cara lain remaja puteri dapat 
menyokong ayah mereka. 

Menyokong Ibu Anda 
Diskusi • Apa jenis tanggung jawab lainnya yang dimiliki ibu anda dalam keluarga anda? (Jawaban 

dapat meliputi sejumlah keadaan dimana ibu menyediakan gabungan kebutuhan jasmani, 
emosionil, kecerdasan, dan rohani.) 

Bantulah para gadis memahami betapa banyaknya pekerjaan yang dilakukan para orangtua 
untuk memelihara keluarga serta banyaknya pengorbanan yang dilakukan orangtua mereka 
dalam hidup mereka. 
• Bagaimana jadwal sehari-hari ibu anda? Seberapa banyak pekerjaan yang dituntut dari 
panggilan Gerejanya? apa yang dapat anda lakukan untuk mendukung ibu anda dalam 
tanggung jawabnya yang penting? 

Penyajian guru Beritahukan kepada para remaja puteri bahwa dengan memahami tanggung jawab ibu 
mereka merupakan langkah awal untuk menjadi penyokong. Jelaskan bahwa sebagian besar 
dari hal-hal yang dapat mereka lakukan untuk menyokong ayah mereka juga akan 
membantu mereka menyokong ibu mereka. Mereka dapat minta kepada ibu mereka nasihat, 
berdoa bagi mereka, dan menyatakan penghargaan mereka untuk segala hal yang telah 
dilakukan ibu mereka. 

Cerita dan diskusi Ceritakan kisah berikut: 

Setelah kematian ibunya, seorang anak perempuan menemukan diantara milik pribadi ibunya 
beberapa paket catatan dan surat-surat yang terikat dengan rapi. Ia terhanyut ketika 
menyadari bahwa ibunya telah menyimpan ungkapan-ungkapan kasih serta penghargaan 
yang telah diterimanya dari para anggota keluarga selama bertahun-tahun. Barang-barang itu 
merupakan harta karunnya. Anak perempuan itu tidak mengira bahwa hal-hal ini bermakna 
banyak bagi ibunya. 

• Bagaimana pendapat anda tentang perasaan seorang ibu ketika anak-anaknya berterima 
kasih kepadanya atas hal-hal yang telah dilakukannya? Apakah anda kira ia 
memperhatikannya apabila mereka tidak berterima kasih kepadanya? 

Menyokong Orangtua Anda 

Jelaskan kepada para gadis itu bahwa para orangtua membutuhkan lebih dari sekedar 
pernyataan lisan atas dukungan dari anak-anak mereka. Setiap keluarga mempunyai keadaan 
yang unik yang menambah tanggung jawab yang dimiliki orangtua. 
Ceritakan kisah berikut yang menunjukkan apa yang telah dilakukan seorang anak 
perempuan untuk mendukung orangtuanya: 

Pada saat pemanggilan suaminya ke presidensi wilayah, seorang istefi berdiri di mimbar dan 
mengutarakan rasa terima kasihnya yang dalam atas dukungan yang selalu diterimanya dari 
puterinya yang tertua. Ia teringat ketika suaminya melayani sebagai uskup, Kristin 
membantunya memenuhi berbagai tuntutan keluarga yang terdiri dari delapan orang. Ia juga 
menceritakan tentang catatan harian yang dibacanya bersama Kristin setahun atau lebih 
setelah Kristin menulisnya. Berbunyi:" Saya tahu bahwa saya tidak berbuat sebanyak yang 
seharusnya saya lakukan bagi keluarga saya, jadi saya membuat goal untuk selalu membantu 
mereka sewaktu mereka membutuhkannya. Dengan lahirnya bayi baru, ibu akan 
membutuhkan bantuan tambahan yang khusus. Saya selalu ingin berada di sana ketika ia 
memerlukan saya. Saya tahu bahwa dengan melayani keluarga saya, saya juga melayani Bapa 
Surgawi saya." 

Penyajian guru 

Cerita 
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Diskusi Bagikan kepada para gadis keadaan berikut dan tanyakan kepada mereka apa yang dapat 
mereka lakukan dalam setiap situasi untuk membantu orangtua mereka atau menunjukkan 

kasih serta perhatian mereka bagi orangtua mereka. 

1. Nenek anda sakit dan membutuhkan perawatan tambahan di rumahnya sendiri. 

2. Kakek anda terkena stroke [mati separuh tubuh] dan harus tinggal di rumah anda. 

3. Ini hari ulang tahun perkawinan orangtua anda. 
4. Hari Minggu yang akan datang adalah hari puasa, dan anda tahu beberapa tantangan 

khusus yang dihadapi ibu anda sekarang ini. 

5. Ayah anda membutuhkan bantuan anda, tetapi ada teman yang akan mampir setelah 
pulang sekolah dan anda ingin bersamanya. 

6. Baik ayah maupun ibu anda pergi sepanjang hari, dan adik-adik anda pulang dari sekolah 
pada waktu yang sama dengan anda pulang ke rumah. 

Menyokong Setiap Saudara 

Penyajian guru • Mengapakah kadang-kadang sulit untuk mengungkapkan rasa sayang serta dukungan 
kepada saudara-saudara anda? 

Tekankan bahwa beberapa orang malu menunjukkan kasih kepada saudara-saudaranya. 
Yang lain mempunyai kebiasaan buruk meremehkan saudara-saudara mereka dan bukannya 
membangun mereka. 

Cerita Sister Emma Rae McKay, isteri Presiden David O.McKay, mengisahkan tentang 
seorang gadis remaja yang suka main musik pengiring sendiri ketika ia menyanyikan lagu 
bagi para tamu atau bagi teman-temannya. 

"Suatu hari abangnya mendengarnya, dan ketika mereka sampai di rumah, abangnya 
menirukannya bernyanyi, menertawai dan mengejeknya dengan kata-kata, 'Oh, kau pikir 
orang-orang suka mendengarmu mencoba bernyanyi. Mereka hanya pura-pura.' (Ia) jarang 
dapat dibujuk untuk bernyanyi setelah itu; setidaknya, ia harus tahu bahwa abangnya itu 
tidak ada dimanapun ... Kemanapun mereka pergi,... (saudara-saudara) harus saling berdoa 
untuk keberhasilan satu sama lainnya, dan bila remaja puteri itu menyajikan permainannya ia 
dapat merasa bahwa ia melakukan dengan lebih baik karena doa-doa itu, maka ia akan selalu 
menghendaki keluarganya hadir pada saat yang paling penting dalam hidupnya ketika ia 
canggung dan takut akan keberhasilan. Apa yang ia butuhkan ialah dorongan pujian, dan ini 
harus datang dari para anggota dari keluarga yang sama. Betapa gembiranya kelak setelah 
melakukan persiapan yang sulit serta mengadakan pertunjukan menyambut keluarga yang 
tidak memiliki apa-apa selain dorongan dan pujian yang diberikan" (Emma Rae McKay, The 
Art of Rearing children Peacefully [Provo: Brigham Young University Press, 1952], hal.ll). 

Cerita Seorang anak perempuan teringat bahwa ayahnya menunjukkan bagaimana anak-anak dapat 
saling mengisi kebutuhan dalam keluarga. "Suatu ketika (ayah) membawa dua buah ember 
ke dalam ruang keluarga — yang sebuh penuh dengan air, dan yang sebuah kosong. Lalu ia 
menyuruh kami masing-masing memikirkan sesuatu yang membuat kami tidak senang atau 
kecewa atau kecil hati pada hari itu. Untuk setiap hal yang kami sebutkan, ia mengambil 
secangkir air dari ember yang penuh air itu. Kemudian ia memberitahu kami bahwa kami 
seperti ember itu, dan ketika hal-hal yang terjadi sepanjang hari itu mengganggu kami, 
secangkir harga diri diambil. Lambat laun kami semakin dekat pada ... dasar (sampai ember 
benar-benar kosong). Lalu ia kembali ke ember lainnya. Ia minta saran-saran kami tentang 
bagaimana kami dapat menolong orang yang embernya kosong, untuk dipenuhi lagi. Dengan 
setiap saran, ia menyuruh kami maju dan memasukkan kembali secangkir air ke dalam 
ember yang kosong. Kemudian ayah menyimpulkan bahwa rumah adalah tempat dimana 
kita dapat datang untuk mengisi ember kita, dan dengan demikian kita harus memperhatikan 
serta peka terhadap orang lain, karena kita bertanggung jawab untuk membantu mengisi 
'kebutuhan' saudara-saudara kita." (Eric G. Stepehan dan Judith Stephan Smith, What Happy 
Families Are Doing [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981], hal.57-58). 
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Papan tulis dan diskusi Tulis di papan tulis cara-cara yang disarankan para gadis untuk membangun dan menyokong 
saudara-saudara mereka. Pimpin diskusi, dengan menggunakan kisah dan demonstrasi tadi 
sebagai dasar diskusi. Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti ini: 
• Bagaimana perasaan anda ketika anggota keluarga yang lain menang hadiah atau meraih 
sesuatu? Apakah anda bersedia membagi apa yang menjadi milik anda kepada yang lainnya? 
Kapankah terakhir kalinya anda tidak menyokong saudara lelaki atau perempuan anda? 
Bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan anda dengan orang itu? Apakah anda 
menunggu seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik bagi anda sebelum anda 
menawarkan sokongan anda kepada mereka? 

Diskusi • Apa yang dapat dilakukan remaja puteri dalam keadaan berikut untuk menunjukkan 
dukungan? 

1. Saudara lelaki melayani misi. 

2. Saudara perempuan yang telah menikah dan suaminya tidak dapat banyak bepergian ke 
luar karena mereka mempunyai beberapa anak kecil. 

3. Adik perempuan ditugasi untuk memberikan doa pertamanya di Pratama. 

4. Saudara lelaki menerima peningkatan keimamatan. 

5. Saudara perempuan main piano di pertunjukan (piano) pada Selasa malam yang akan 
datang. Anda menghadapi test penting di sekolah pada hari Jum'at. 

Kesimpulan 

Penyajian Guru Mintalah seorang anggota kelas membaca Ajaran dan Perjanjian 108:7. Beritahu para gadis 
bahwa sikap mereka yang suka menyokong dapat menular. Sikap ini dapat menyebar dari 
diri mereka ke setiap anggota kelaurga mereka, mengurangi perselisihan, dan 
mengembangkan perasaan hangat dan kesatuan dalam keluarga. 

Penerapan Pelajaran 

Sarankan agar setiap remaja puteri setidaknya melakukan satu hal selama minggu yang akan 
datang bagi ayah, ibu, saudara-saudaranya yang akan menunjukkan dukungannya bagi 
mereka. 

45 

Pelajaran 10 



Pelajaran 10 Tumbuh dan Dewasa dalam 
Berdikari Bagian 1 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan mengenali bahwa ia berkembang dalam ketidak bergantungan serta 
akan berusaha untuk menjadi lebih mandiri. 

PERSIAPAN 1. Gambar 6, 7, 8, dan 9: Bayi perempuan, remaja puteri dan Pengantin Pria dan Wanita, dan 
Ibu muda dengan anaknya. Semuanya terdapat di akhir buku pelajaran ini. 

2. Bawalah pensil untuk para anggota kelas. 
3. Buatlah salinan dari kuiz di halaman berikut ini bagi setiap gadis, atau persiapkan diri 

untuk membacakannya dengan nyaring kepada mereka. 

4. Pilihan: Buatlah salinan puisi "Keluar" untuk dibawa pulang setiap gadis. 

5. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan ayat suci, kisah, atau kutipan sebagaimana yang 
anda kehendaki. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Ketika Kita Dewasa, Kita Menjadi Kurang Bergantung dan Lebih Mandiri. 
Penyajian gutru dan Peragakan gambar anak-anak perempuan dari berbagai umur. Mintalah remaja puteri 
pembahasan memikirkan gambar-gambar anak-anak perempuan itu. Gunakan pertanyaan untuk 

mengarahkan diskusi tentang meningkatnya kemampuan yang datang kepada kita 
bersamaan dengan kedewasaan. Sebagai contoh: 
• Apa yang dapat dilakukan anak seusia lima tahun yang tidak dapat dilakukan oleh bayi? 
(Berjalan, berbicara, berpakaian sendiri, membuat pilihan yang sederhana, dll.) 
• Apa yang dapat dilakukan gadis usia duapuluh dua tahun yang tidak dapat dilakukan 
anak usia empatbelas tahun? (Mengendarai mobil, kencan, mempunyai pekerjaan mapan, 
menikah, berkeluarga, dll.) 

• Mengapa kita tidak mengharapkan anak berusia lima tahun melakukan apa yang dapat 
dilakukan oleh anak usia empatbelas tahun, atau usia empat belas tahun melakukan apa yang 
dapat dilakukan oleh yang berusia duapuluh dua tahun? 
Bantulah para remaja puteri menyadari bahwa perubahan dari kebergantungan ke 
meningkatnya rasa percaya diri merupakan perubahan yang perlahan-lahan dan bahwa 
setiap usia memiliki kemampuannya masing-masing. 

Kutipan Presiden Spencer W. Kimball berkata: 

"Selama dasar warsa pertama hidup anda merupakan masa gembira, bahagia, tidak 
mempunyai tanggung jawab. Orangtua dan keluarga anda menjaga anda, mengajari, dan 
memberi makan, menyandangi serta melindungi anda; tetapi kini dalam dasa warsa kedua 
hidup anda teijadi beberapa pengenduran pengawasan. Lambat laun anda mengembangkan 
kepribadian anda, meningkatkan jumlah keputusan yang anda buat sendiri. Anda menjadi 
dewasa dan memikul tanggung jawab" (Presiden Kimball Speaks Out on Planning Your 
Life," New Era, Sept. 1981, hal.47). 

D i s k u s i • Mengapakah masa dasa warsa pertama dalam hidup anda dinyatakan sebagai "tidak 
mempunyai tanggung jawab"? Ulu siapakah yang pada dasarnya bertanggung jawab bagi 
anda? 
• Bagaimanakah orangtua serta keluarga anda melindungi anda? 
• Mengapakah pengawasan dikendurkan pada dasa warsa kedua hidup anda? Jenis 
keputusan apa yang dapat anda ambil sekarang yang tidak dapat anda ambil ketika usia 
sepuluh tahun? 
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Catatan bagi guru 

Papan tulis 

Kuiz 

Pelajaran 10 

Pastikan bahwa para remaja puteri dengan jelas memahami bahwa memikul tanggung jawab 
dan menjadi mandiri adalah yang diinginkan dan seperti yang diharapkan serta didambakan 
Bapa kita di surga. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita menjadi tidak bergantung pada 
petunjukNya dalam hidup kita atau suara nasihat dari para orangtua atau para pemimpin 
imamat. "Tuhan sangatlah pemurah dengan kebebasan yang Dia berikan kepada kita. 
Semakin kita belajar mengikuti kebenaran, semakin kita mandiri secara rohani, semakin kita 
dikuatkan dalam kebebasan dan ketidak tergantungan kita" (Boyd K.Packer, "Self-reliance," 
Ensign. Agust. 1975, hal.89). 

Tuliskan perkataan ketergantungan di sisi kiri papan tulis dan kata mandiri di sisi kanan. 
Gambarlah anak panah yang menunjuk dari ketergantungan ke mandiri. Tegaskan bahwa Nabi 
Joseph Smith memberikan definisi yang baik tentang kemandirian ketika seseorang bertanya 
kepadanya bagaimana dia mengatur para Orang Suci. Mintalah seseorang membaca 
pernyataan ini: "Saya mengajarkan kepada mereka asas yang benar, dan mereka mengatur 
diri mereka sendiri" (seperti yang dikutip oleh John Taylor, Millenial Star, 13:339). 

Tekankan bahwa ada dua unsur penting dalam mandiri. Pertama-tama kita harus tahu asas-
asas yang benar. Lalu kita harus memiliki kemampuan untuk mengatur diri kita berdasarkan 
asas-asas itu. 

Untuk membantu para remaja puteri mengukur kemandirian mereka, berikan kuiz berikut 
ini. Bagikan pensil dan salinan kuiz kepada setiap gadis. Bacalah daftar pasangan pernyataan. 
Pernyataan-pernyataan di sebelah kiri menunjukkan diperlukan perbaikan, pernyataan-
pernyataan di sebelah kanan menunjukkan kemandirian. Mintalah para gadis menilai diri 
mereka dari satu ke sepuluh pada tiap-tiap hal, satu menjadi angka terendah dan sepuluh 
adalah angka yang tertinggi. 

Nilai 1 

1. Orang lain yang menentukan 
sebagian besar apa yang saya 
lakukan. 

2. Saya menghindari kewajiban di 
rumah serta tugas-tugas 
keluarga. 

3. Saya seringkah ketinggalan 
dalam mengerjakan tugas-tugas 
sekolah atau perlu diingatkan 
untuk belajar 

4. Saya tidak bekerja untuk 
mencari uang; semua yang saya 
miliki adalah pemberian 
orangtua saya. 

5. Jika waktunya tiba untuk 
bangun atau melatih bakat-
bakat saya, saya menemui 
kesulitan dalam membujuk diri 
untuk melakukannya dengan 
baik. 

Nilai 
Anda Nilai 10 

1. Saya dapat mengambil keputusan 
yang berdasarkan asas-asas Injil, 
meskipun hal itu mungkin berarti 
melakukan sesuatu yang berbeda 
dengan apa yang dilakukan teman-
teman saya. 

2. Saya tahu bahwa saya perlu 
membantu melakukan pekerjaan di 
rumah serta menyokong orangtua 
dan keluarga saya. 

3. Saya mengatur pekerjaan sekolah 
saya serta merencanakan waktu 
belajar saya. 

4. Saya bekerja mencari uang. Saya 
dapat mengatur uang saya dan 
merencanakan membayar 
persepuluhan serta menabung. Saya 
tahu bagaimana berbelanja yang 
bijaksana. 

5. Saya belajar tertib diri dengan 
demikian saya bangun tepat waktu 
untuk melatih bakat-bakat saya. 
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6. Jika sesuatu tidak beres bagi saya, 
saya mencari dalih atau 
menyalahkan orang lain. 

7. Saya tidak memiliki rencana yang 
matang mengenai apa yang ingin 
saya lakukan dalam bidang 
kejuruan maupun pendidikan. 

8. Saya jarang membaca tulisan suci 
selain dalam kelas-kelas resmi. 

9. Saya sering datang terlambat 
untuk mengikuti pelajaran atau 
pertemuan. 

10. Saya jarang berpuasa karena saya 
begitu jengkel dan lapar ketika 
melakukannya. 

6. Saya bertanggung jawab atas 
kesalahan atau masalah saya sendiri. 

7. Saya mengembangkan beberapa 
kecakapan yang akan membantu saya 
memenuhi syarat bekerja serta 
mengingat beberapa bidang 
pelajaran. 

8. Saya membuat rencana belajar saya 
dan membaca tulisan suci secara 
teratur. 

9. Saya dapat mengatur waktu saya dan 
saya tepat waktu. 

10. Saya berpuasa ketika saya butuh 
pertolongan Tuhan atas masalah-
masalah khusus. 

Kita Dapat Menjadi Lebih Mandiri 

Diskusi dan saat bising Setelah remaja puteri mengerjakan kuiz itu, tekankan bahwa menjadi mandiri merupakan 
proses yang perlahan-lahan. Kita tidak menjadi mandiri dalam seketika. Dan kita tumbuh 
pada tingkat yang berbeda dalam berbagai bidang yang diukur dengan kuiz itu. 

Dengan bantuan para gadis, pilihlah dua atau tiga hal dari kuiz itu yang nampaknya paling 
berhubungan dengan kelas anda. Jika kelas cukup besar, bagilah menjadi kelompok-
kelompok kecil dan tugasi masing-masing kelompok dengan sebuah topik untuk dibahas. 
Minta para gadis itu untuk membagikan gagasan mereka tentang bagaimana menjadi lebih 
mandiri di bidang itu. Sebagai contoh: mengilhami dan membagikan cara untuk 
mengingatkan anda agar berlatih atau menyelesaikan tugas khusus anda sehari-hari, cara 
untuk mencatat pengeluargan dan memastikan bahwa persepuluhan telah ditempatkan pada 
prioritas pertama, cara untuk memperkuatkan diri anda sehari-hari melalui tulisan suci. 
Seorang gadis dari setiap kelompok hendaknya menuliskan gagasan yang diberikan. 
Mintalah kelompok-kelompok itu melaporkan penemuan mereka kepada kelas. 

Diskusi Ayat suci 

Selebaran puisi 
(pilihan) 

Mintalah para gadis membuka Ajaran dan Perjanjian 93:13-14, 20, dan membaca serta 
menandai ayat-ayat itu. Bantu mereka menyadari bahwa kemajuan serta pertumbuhan tidak 
terjadi secara tiba-tiba. Juruselamat sendiri tumbah dalam 'kegenapan' dan menerima 'kasih 
karunia demi kasih karunia'. Mintalah mereka memikirkan ayat 20. 

• Janji apakah yang diulurkan kepada kita dalam ayat ini? (Kita dapat tumbuh seperti 
Juruselamat, sedikit demi sedikit, dan sampai pada kegenapan.) 

Jelaskan bahwa persis seperti seekor anak ayam kecil, untuk menetas harus memecahkan 
kulit telurnya sendiri, jadi pertumbuhan kita dalam kemandirian menuntut usaha serta daya 
kita sendiri. Kadang-kadang pertumbuhan ini mungkin menyakitkan. 

Minta agar puisi berikut dibaca: 
Keluar 

Beberapa penetasan itu menyakitkan ... 
Dan pengetahuan baru 
kehalusan 
adalah sedemikian lembut 
Menakutkan untuk menjadi 
yang tidak lain hanya 
gumpalan yang sangat pucat 
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yang menciap-ciap 
Jadi ingatlah 
dan ingatlah 
panggilan terompet 
ke tempat perlindungan: 
"Aku akan mengumpulkan... 
seperti seekor induk ayam 
mengumpulkan 
anak-anaknya 
di bawah sayapnya..." 
Sebuah tempat untuk tumbuh 
dalam kekuatan. 
(Dianne Dibb Forbis, New Era, Des. 1977, hal.7). 

Diskusi • Apa sajakah "penetasan" dan "pengetahuan baru" yang anda alami dalam dasa warsa 
kedua hidup anda ini? (Sebagian contoh mungkin: kesaksian yang tumbuh, godaan-godaan 
baru, tantangan baru di sekolah, bertukar hubungan dengan teman-teman, dll.) Apakah 
semua kejadian dan keputusan baru irii kadang-kadang membuat anda merasa seperti 
"gumpalan yang sangat pucat," "lembut" dan menakutkan? 
• Apakah "panggilan terompet" itu? (Terompet adalah alat tiup yang suaranya nyaring dan 
jelas). 
• Jika kita merasa tidak pasti atau ketakutan sewaktu kita sedang berusaha untuk tumbuh, 
apakah yang dianjurkan puisi itu agar kita lakukan? Siapakah orang atau manakah tempat 
yang dapat menawarkan perlindungan kepada kita? (Tuhan, orangtua kita, keluarga kita, 
rumah kita). 

Diskusi ayat suci Mintalah para gadis membuka Ajaran dan Perjanjian 29: 1-2 dan membaca serta menandai 
ayat suci ini. 
• Siapakah yang berjanji untuk mengumpulkan kita "seperti seekor induk ayam 
mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya'? 

Tegaskan bahwa dengan mendekat kepada Bapa kita di surga dan Juruselamat, kekuatan kita 
dapat tumbuh. 

Kesimpulan 

Penyajian guru Jelaskan bahwa ketika kita menjadi lebih mandiri, kita menyenangkan Bapa Surgawi kita. Dia 
ingin sekali kita belajar melakukan banyak hal sendiri. Dia tidak senang dengan orang-orang 
yang hanya melakukan sesuatu apabila diperintahkan, (lihat A&P 58:27-29) 
Tekankan bahwa ketika kita secara perlahan-lahan menjadi kurang bergantung pada orang 
lain, kita perlu melatih diri kita untuk mendengarkan petunjuk yang jelas "panggilan 
terompet" dari Tuhan. Kita perlu belajar mengatur diri kita dengan asas-asasNya. Bapa kita 
di surga, yang tidak sabar menunggu perkembangan kita, juga akan memberi kita kekuatan 
untuk mencapainya. 
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Nilai 1 

1. Orang lain yang menentukan 
sebagian besar apa yang saya 

. lakukan. 

2. Saya menghindari kewajiban di 
rumah serta tugas-tugas 
keluarga. 

3. Saya seringkah ketinggalan 
dalam mengerjakan tugas-tugas 
sekolah atau perlu diingatkan 
untuk belajar 

4. Saya tidak bekerja untuk 
mencari uang; semua yang saya 
miliki adalah pemberian 
orangtua saya. 

5. Jika waktunya tiba untuk 
bangun atau melatih bakat-bakat 
saya, saya menemui kesulitan 
dalam membujuk diri untuk 
melakukannya dengan baik. 

6. Jika sesuatu tidak beres bagi 
saya, saya mencari dalih atau 
menyalahkan orang lain. 

7. Saya tidak memiliki rencana 
yang matang mengenai apa yang 
ingin saya lakukan dalam bidang 
kejuruan maupun pendidikan. 

8. Saya jarang membaca tulisan 
suci selain dalam kelas-kelas 
resmi. 

9. Saya seing datang terlambat 
untuk mengikuti pelajaran atau 
pertemuan. 

10. Saya jarang berpuasa karena 
saya begitu jengkel dan lapar 
ketika melakukannya. 

Nilai 10 

1. Saya dapat mengambil keputusan 
yang berdasarkan asas-asas Injil, 
meskipun hal itu mungkin berarti 
melakukan sesuatu yang berbeda 
dengan apa yang dilakukan 
teman-teman saya. 

2. Saya tahu bahwa saya perlu 
membantu melakukan pekerjaan 
di rumah serta menyokong 
orangtua dan keluarga saya. 

3. Saya mengatur pekerjaan sekolah 
saya serta merencanakan waktu 
belajar saya. 

4. Saya bekerja mencari uang. Saya 
dapat mengatur uang saya dan 
merencanakan membayar 
persepuluhan serta menabung. 
Saya tahu bagaimana berbelanja 
yang bijaksana. 

5. Saya belajar tertib diri dengan 
demikian saya bangun tepat 
waktu untuk melatih bakat-bakat 
saya. 

6. Saya bertanggung jawab atas 
kesalahan atau masalah saya 
sendiri. 

7. Saya mengembangkan beberapa 
kecakapan yang akan membantu 
saya memenuhi syarat bekerja 
serta mengingat beberapa bidang 
pelajaran. 

8. Saya membuat rencana belajar 
saya dan membaca tulisan suci 
secara teratur. 

9. Saya dapat mengatur waktu saya 
dan saya tepat waktu. 

10. Saya berpuasa ketika saya butuh 
pertolongan Tuhan atas masalah-
masalah khusus. 

Nilai 
Anda 
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Tumbuh dan Dewasa dalam 
Berdikari Bagian 2 

Pelajaran 

10 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan berusaha menguatkan hubungannya dengan keluarganya ketika ia 
menjadi lebih mandiri. 

PERSIAPAN 

Catatan untuk guru 

1. Bawalah kertas dan pensil untuk para anggota kelas. 

2. Bawalah dua potong pakaian — yang sepotong sangat kekecilan serta cerah untuk 
kelompok usia yang muda dan yang sepotong lagi sangat kebesaran serta model untuk 
orangtua bagi kelompok usia dewasa. 

3. Tugasi empat orang gadis untuk bersiap sebelumnya untuk menyajikan drama. 

4. Dengan persetujuan penasihat keimamatan anda, pilihlah empat orang peserta panel. 
Topik 1 dan 2 hendaknya disajikan oleh orang-orang yang berusia tujuh belas tahun atau 
remaja dewasa. Mintalah mereka memberikan saran-saran positip berkaitan dengan 
keberhasilan dalam keluarga mereka kepada para gadis. Topik 3 hendaknya disajikan oleh 
seorang ibu dengan seorang gadis yang berusia empat belas atau lima belas tahun 
(mungkin putrinya). Mintalah agar mereka membagikan gagasan kepada kelas mengenai 
cara-cara bagaimana para ibu dan puterinya dapat berhubungan secara dewasa. Setiap 
anggota panel hendaknya menggunakan waktu tidak lebih dari empat menit. Anda 
hendaknya memimpin diskusi ini dengan ulasan serta pertanyaan sehingga diskusi dapat 
mencapai tujuan pelajaran. 

Jika diskusi panel itu tidak mungkin diadakan, adakan diskusi kelas mengenai topik yang 
paling penting. Bersama-sama buatlah daftar hal-hal yang dapat dilaksanakan para gadis 
serta orangtua mereka untuk memelihara hubungan keluarga itu kuat selama masa 
pertumbuhan ini. 

5. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda mau. 
Untuk mengatur jam pelajaran secara berhasil, pelajarilah pelajaran ini serta buatlah 
penugasan dengan seksama. Kira-kira setengah sampai tiga perempat jam pelajaran akan 
dipakai untuk diskusi panel. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Ketika Kita Semakin Mandiri, Kita Perlu Menyesuaikan Diri Terhadap Perubahan Sikap 

serta Perasaan. 
Kegiatan dan diskusi Tunjukkan dua potong pakaian itu kepada para remaja puteri. Ajukan pertanyaan kepada 

salah seorang gadis menurut dia apakah dia dapat mengenakan pakaian yang kekecilan itu. 
Apakah pakaian itu akan enak dipakai? Apakah ia mau mengenakannya di antara teman-
temannya? Mengapakah tidak? Tanyakan gadis lainnya tentang bagaimana rasanya pakaian 
yang kebesaran itu. Apakah ia akan merasa enak memakainya? Mengapa tidak? 

Penyajian guru Bantulah para gadis berpikir tentang tahap dalam kehidupan mereka sekarang ini. Mereka 
menjadi lebih dewasa dan memikul tanggung jawab yang lebih besar atas tindakan-tindakan 
mereka. Kadang-kadang mereka mungkin merasa dihalangi oleh larangan-larangan di masa 
kedi. Pada saat lain mereka mungkin merasa tidak aman dengan tanggung jawab-tanggung 
jawab masa dewasa. Ketika mereka tumbuh dalam kemampuan mereka untuk menjadi lebih 
mandiri mungkin mereka memiliki perasaan yang sama seperti jika mereka memakai pakaian 
yang ukurannya kebesaran. Tekankan bahwa perubahan perasaan mereka dapat 
membingungkan mereka maupun keluarga mereka. 

Drama Gunakan drama berikut untuk membantu para gadis menyadari bagaimana tingkah laku 
mereka berubah dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi orang lain. 
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Ratih: (Bersama ibunya di kamar Ratih) Bu, ibu sebetulnya tidak perlu membereskan kamar 
saya sementara saya pergi sepanjang hari. Saya cukup dewasa dan cukup mampu mengurus 
diri saya. 

Ibu: Bagus, Ratih. Saya senang engkau ingin mengambil tanggung jawab itu. Saya harap para 
saudara lelakimu meniru sikapmu. (Ia berjalan ke luar kamar dan beberapa detik berlalu.) 

Ratih: (Dari kamarnya) Bu! Saya baru ingat bahwa saya seharusnya berada di tempat latihan 
pertunjukan keliling setengah jam yang lalu. Saya tidak dapat menemukan kostum saya! Saya 
ingat itu saya taruh di suatu tempat di kamar saya! 

Diskusi Dengan cara bagaimanakah Ratih berusaha menjadi lebih mandiri? 

• Bagaimanakah pikiran ibunya tentang hal ini? 

• Apakah sikap Ratih selalu tetap dengan keinginannya untuk mandiri? 

• Bagaimanakah pendapat anda tentang apa yang dipikirkan ibu Ratih ketika Ratih tidak 
menemukan kostumnya? 

• Apakah yang diperlukan Ratih maupun ibunya agar dapat memahami perubahan-
perubahan sikap ini? 

Drama Linda: (Mendekati ayahnya yang sedang membaca) Yah, bolehkah saya melakukan sesuatu 
agar memperoleh uang? 
Ayah: Untuk apa? 

Linda: Saya ingin membeli sepasang sepatu baru. 

Ayah: Saya kira kita baru saja membeli sepatu untukmu. 

Linda: Tapi ini sepatu olah raga untuk pelajaran di luar kelas kami bila kami main bola. 
Ayah: Bagaimana dengan sepatu lama kakakmu? 

Linda: (Marah) Oh, ayah. Ayah sama sekali tidak peduli dengan penampilan saya. Orangtua 
benar-benar tidak paham apapun. (Ia menghentakkan kaki).' 

Diskusi • Bagaimana Linda berusaha menjadi lebih mandiri? 

• Bagaimana ia seharusnya bereaksi dalam keadaan ini untuk memperlihatkan bahwa ia lebih 
mandiri dan matang? 

Ayat suci Mintalah para gadis membaca Efesus 6:1-4. Mintalah mereka membahas bagaimana dengan 
memahami nasihat ini dapat mengubah pembicaraan antara Linda dengan ayahnya. 

Jelaskan bahwa bagian pertumbuhan ialah belajar untuk mengatur emosi, perasaan, serta 
sikap kita. Para orangtua dan remaja puteri perlu secara teratur mengungkapkan kasih dan 
melatih kesabaran satu sama lain selama masa pertumbuhan dan dewasa ini. 

Akhiri bagian pelajaran ini dengan membahas bersama remaja puteri pernyataan berikut 
tentang mandiri. 

Kutipan "Tuhan sangat bermurah dengan kebebasan yang telah diberikanNya kepada kita. Semakin 
kita belajar mengikuti kebenaran, semakin kita mandiri secara rohani, semakin teguh 
kebebasan serta ketidak bergantungan kita" (Boyd K.Packer, "Self-reliance", Ensign, Agust. 
1975, hal.89). 

" Mandiri yang apabila dipahami serta dilatih dengan sebaik-baiknya akan merupakan sifat 
bajik yang didambakan; jika sifat ini menyingkirkan Tuhan dari pandangan, bagaimanapun 
juga, akan menjadi kejahatan yang menuntun manusia dari jalan kebenaran ... 

"Tetapi dengan semuanya itu, manusia sendiri tidak sepenuhnya mandiri. Ia tidak dapat 
hanya percaya kepada kekuatannya sendiri, juga kepada lengan daging. Tuhan adalah 
penasihat dan pembebasnya, kepada siapa ia harus bersandar untuk memperoleh bimbingan, 
petunjuk, dan ilhamnya" (Bruce RMcConkie, Mormon Doctrine, edisi kedua [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1966], hai.701-02). 
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Adalah Penting untuk Membina Hubungan Keluarga yang Kuat selama Masa 
Pertumbuhan ini 

Pertanyaan berbobot • Bagaimana anda menanggapi ketika anda merasa bahwa anda tidak cukup dibiarkan 
mandiri? 

Cerita Jelaskan bahwa kadang-kadang keinginan kita untuk mandiri dan lebih berdikari sedemikian 
kuat sehingga kita mulai bertindak secara negatif terhadap segala jenis wewenang atas diri 
kita. Penatua James E. Talmage (mantan Pembesar Umum Gereja) mengisahkan cerita tentang 
seekor lebah yang terbang masuk kantornya pada hari panas di musim panas. Setelah terbang 
berdengung-dengung ke seluruh ruangan itu beberapa kali, lebah itu tidak dapat menemukan 
jendala yang sebagian terbuka ketika lebah itu masuk. Penatua Talmage memahami sesuatu 
yang tidak dapat dipahami oleh lebah. Ia mengetahui bahwa bila lebah itu tetap terperangkap 
dalam ruangan itu maka lebah itu akan mati. Karena berharap membebaskannya, ia 
melangkah ke jendela dan membukanya lebar-lebar. Ia berusaha membimbing lebah itu 
keluar dari jendela. Tetapi lebah itu tidak mau dihalau. Ia berusaha semakin keras, namun 
lebah itu menjadi marah dan bahkan menyengat tangannya. Lebah itu tetap kukuh terbang 
berputar-putar dan tidak pernah menemukan jendela itu menuju kepada kebebasannya. Hari 
berikutnya, lebah itu mati. (Lihat James E. Talmage, "The Parable of the Unwise Bee," 
Improvement Era, Nop. 1962, hal.817). 
Tunjukkan kepada remaja puteri bahwa ada banyak orang dalam hidup mereka yang ingin 
menolong serta membimbing mereka dalam pencarian mereka akan kebebasan serta mandiri. 
Orang-orang ini sering tahu dan memahami hal-hal yang mungkin tidak mereka ketahui. 
• Bagaimana pemberontakan dapat membuat kebebasan dan kemandirian sulit diperoleh? 
• Apa yang salah dengan pemikiran [seakan-akan] anda ingin orangtua anda membiarkan 
anda sendiri dan bebas melakukan apa saja yang anda mau? 

• Kepada siapakah sesungguhnya anda dan orangtua anda bertanggung jawab? (Kita semua 
bertanggung jawab kepada Bapa kita di surga.) 

Penyajian guru Jelaskan bahwa Tuhan meletakkan tanggung jawab berat kepada para orangtua untuk 
mengajar dan melatih anak-anak mereka sesuai dengan perintahNya Mintalah seseorang 
membaca Ajaran dan Perjanjian 93:40-43 dan 68:25. Tekankanlah bahwa tulisan suci juga 
mengajarkan kita bahwa anak-anak bertanggung jawab untuk mematuhi orangtua mereka, 
sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Proses menjadi lebih mandiri seringkah 
rumit. Ini menuntut agar anak-anak patuh selagi belajar untuk menjadi lebih mandiri. Selama 
waktu ini, selagi orangtua menolong mereka memikul tanggung jawab, orangtua mungkin 
juga menemui kesulitan dalam membiarkan anak-anak untuk menjadi mandiri. Tetapi ada 
cara dimana remaja puteri dapat membina hubungan keluarga yang kuat selama waktu ini. 

Panel Kali ini perkenalkan para anggota panel yang telah ditugasi sebelumnya. Bagikan kertas dan 
pensil kepada para gadis serta sarankan agar mereka membuat catatan mengenai gagasan 
yang mereka rasa penting. Jika waktu memungkinkan, sarankan agar para gadis mengajukan 
pertanyaan sementara panel berlangsung. 
Topik 1 (disajikan oleh yang berusia tujuh belas tahun atau remaja dewasa}: "Bagaimana Saya 
Dapat Meningkatkan Hubungan Saya dengan Orangtua Saya?" 

Gagasan berikut, atau gagasan lain yang ditemukan panelis, dapat dipakai sebagai dasar 
penyajian ini: 

Jika hubungan menjadi tegang, anda bertanggung jawab untuk secara jujur berusaha 
memperbaiki keadaan ini. Inilah cara-cara untuk memperbaiki hubungan yang tegang: 

1. Buatlah waktu bersama serta berbincang apabila orang tua anda sudah tidak tegang lagi. 
2. Biarkan orang tua anda tahu bahwa anda menghargai sesuatu yang mereka lakukan. 
3. Dengan diam-diam berusaha mengetahui apa yang sedang dikerjakan orang tua, lalu 

membantu mereka tanpa diminta. 
4. Meminta maaf bila anda telah menyinggung^orang tua. 
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5. Selalu bersedia memaafkan orang tua anda untuk perlakuan yang nyata-nyata tidak adil 
atau yang diperkirakan tidak adil (lihat A&P 42:88; 64:9-10). 

6. Berdoa bersama. 

7. Mempertahankan rasa humor. 

Topik 2 (disajikan oleh yang berusia tujuh belas tahun atau remaja dewasa): "Bagaimana Saya 
Dapat Memperoleh Kepercayaan Orang Tua Saya?" 

Gagasan berikut, atau gagasan lain yang ditemukan panelis, dapat dipakai dasar penyajian 
ini: 

1. Para orang tua mengasihi anak-anak mereka, dan sering kali mereka merasa cemas akan 
mereka. Sebagai hasilnya, mereka mungkin menolak memberi ijin kepada anak-anak 
mereka untuk melakukan sesuatu jika itu dirasa tidak aman atau tidak pantas. Anak-anak 
hendaknya memahami dan memberikan cukup penjelasan kepada orang tua tentang 
kegiatan yang akan dilakukan sehingga orang tua mereka dapat merasa aman untuk 
memberikan ijin. 

2. Banyaknya kepercayaan yang diberikan orang tua kepada remaja putri banyak bagian 
penting pada tingkah laku remaja putri itu. Semakin ia membuktikan dirinya dapat 
mentaati komitmennya, semakin ia menertibkan dirinya sendiri, semakin kecil kendali 
yang diberikan padanya. Sebagian besar ketidakcocokkan yang terjadi di rumah 
disebabkan hal-hal sederhana (seperti) mengerjakan kewajiban di rumah, belajar, dan jam 
malam. Apabila remaja putri membuktikan bahwa ia dapat mengatur hal-hal sederhana 
ini, baik ia maupun orang tuanya akan memperoleh kepercayaan terhadap kemandirian 
serta kedewasaannya. 

Topik 3 (disajikan oleh seorang ibu dan gadis berusia empat belas atau lima belas tahun): 
"Bagaimana Kita Dapat Menyesuaikan Diri Dengan Hubungan Kita yang Berubah?" 
Gagasan berikut, atau gagasan lain yang ditemukan panelis, dapat dipakai sebagai dasar 
penyajian ini: 

1. Para orang tua terbiasa mengajar dan memberikan petunjuk tertentu kepada anak-anak 
mereka. Dan kadang-kadang sukar bagi mereka untuk mengingat betapa pentingnya 
sesuatu itu bagi anak-anak mereka. "Para orang tua, ingatlah ketika anda masih muda; 
ingatlah mengapa anda ingin melakukan sesuatu yang ingin anda lakukan; ingatlah betapa 
besar keinginan anda untuk memperoleh penerimaan masyarakat, betapa pekanya anda 
terhadap kritik yang tidak tepat waktunya, dan betapa mudahnya hati anda terluka, dan 
bagaimana sesuatu, yang kini nampaknya tidak penting, dulu sangatlah berarti. Semua ini 
kami meminta anda sebagai orang tua untuk mengingat" (Richard L. Evans, dalam 
Conference Report, Apr. 1968, him. 87; atau Improvement Era, Juni 1968, him. 89). 

2. Mungkin sulit bagi orang tua untuk melihat seorang anak tumbuh dewasa dan menjadi 
mandiri, tetapi saling berhubungan pada tingkat yang lebih dewasa dapat mendatangkan 
kegembiraan dan kebahagiaan baru. 

Putri: 

1. Sangatlah menyakitkan bagi orang tua bila diperlakukan dengan tidak hormat. "Para 
orang tua...memiliki hati yang dapat terluka;... mereka, seperti anda, peka terhadap kritik 
yang kurang tepat waktunya, dan terhadap kesalahpahaman atas alasan mereka. Ingatlah 
bahwa tidak ada, dalam kebenaran, yang tidak akan dilakukan bagi anda" (Richard L. 
Evans, Improvement Era, Juni 1968, him. 90). Bahaslah cara untuk memperlihatkan rasa 
hormat kepada orang tua selama masa pertumbuhan ini. 

2. Perasaan dan emosi negatip dapat dikendalikan dan tidak perlu dimanjakan atau 
dihilangkan dari para anggota keluarga. Para orang tua dan anak-anak dapat menemukan 
cara yang positip untuk menghindarkan diri dari perasaan serta emosi negatif. 
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Ibu dan putri 

Anjurkan beberapa cara dimana para ibu dan putri dapat saling berhubungan pada tingkat 
yang lebih dewasa. 

"Mereka adalah milik anda dan anda adalah milik mereka, dan anda serta mereka bersama-
sama mempunyai hak istimewa, hak, kewajiban, untuk duduk bersama serta saling 
membagikan pikiran anda dan mempertimbangkan keputusan anda, sehingga anda berdua 
sama-sama dapat mendengarkan dan menghargai — dan bekerja, berdoa serta merencanakan 
bersama demi kebahagiaan anda sepenuhnya selalu dan selama-lamanya" (Richard L. Evans, 
Improvement Era, Juni 1968, him. 90). 

Akhiri pelajaran ini dengan menekankan bahwa perubahan-perubahan dalam perasaan serta 
sikap yang dialami oleh para remaja putri dan keluarga mereka selama masa pertumbuhan 
ini adalah normal. Ikatan keluarga yang kuat dapat ditempa selama masa ini dengan 
pengertian serta kerjasama bersama. 

Penerapan pelajaran 

Anjurkan kepada para remaja putri agar mereka menggunakan catatan mereka untuk 
membahas perasaan pribadi serta kebutuhan mereka dengan orang tua mereka sendiri. 
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Belajar tentang Keimamatan 



Mendukung Para Pemegang 
Imamat 

Pelajaran 

13 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan belajar tentang pentingnya mendukung kepemimpinan Imamat. 

PERSIAPAN 1. Siapkan sebuah salinan daftar pertanyaan berikut untuk masing-masing gadis: 

Dapatkah anda menyebutkan nama para pejabat imamat yang melayani anda berikut ini: 

Presiden Gereja  

Para anggota Kuorum Duabelas Rasul: , , 
. , , , 

, , , 

/ z , 

Presiden Wilayah atau misi  

Uskup atau presiden cabang  

Pengajar Kerumah anda , 
Siapakah pemimpin keimamatan anda di rumah? (Pastikan bahwa remaja puteri 
memahami bahwa pemimpin ini adalah ayah mereka, apabila beliau memegang imamat.) 

2. Bawa pensil untuk setiap gadis. 
3. Siapkan salinan pertanyaan yang ke-8 dari artikel oleh sister Ardeth Kapp bagi setiap 

gadis. 

4. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda mau. 

Kita Dapat Mendukung Para Pemimpin Imamat 

Bagikan sebuah pensil dan daftar pertanyaan kepada setiap gadis. Mintalah para gadis itu 
menyebutkan nama setiap pemegang imamat di lembar dalam ruang yang tersedia. Setelah 
mereka selesai, tanyakan kepada mereka apakah mereka mendukung dan menyokong para 
pemegang imamat ini. 

• Apakah artinya menyokong dan mendukung seseorang? 

Salah satu definisi kamus tentang kata menyokong adalah "mengembangkan minat atau 
menyebabkan" atau "menjunjung atau mempertahankan seperti keabsahan atau hak; 
penganut." Kata mendukung berarti "memberikan sokongan atau bantuan." (Webster's New 
Collegiate Dictionary, edisi ke-7 [Springfield, Mass: G&C. merriam Co., 1973], hal. 1171,1174.) 

Tuliskan definisi ini di papan tulis. 
Di bawah definisi ini, tuliskan kata-kata Mengapa dan Bagaimana. Di bawahnya, tuliskan 
dalam setiap kolom setiap pemimpin keimamatan pada daftar pertanyaan (Uskup, Pengajar 
Kerumah, dll.) 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Kegiatan 

Diskusi 

Papan tulis 
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Menyokong: "Mengembangkan minat atau 
menyebabkan" atau "menjunjung atau 
mempertahankan seperti keabsahan atau hak, 
penganut." 

Mendukung: "Memberi sokongan atau bantuan 
kepada." 

Mengapa Bagaimana 

Presiden Gereja 

Kuorum Duabelas Rasul 

Presiden Wilayah/Distrik 

Uskup/Presiden Cabang 

Pengajar Kerumah 

Ayah 

• Apa sajakah alasan Tuhan yang meminta kita untuk menyokong dan mendukung para 
pemimpin kita? Apa sajakah cara agar kita dapat melaksanakan hal ini? 

Bagi setiap pemimpin imamat, mintalah para gadis menyebutkan setidaknya satu alasan 
mengapa mereka harus menyokongnya serta beberapa cara mereka dapat melakukan 
penyokongan ini. Tuliskan tanggapan-tanggapan ini disamping nama pemimpin imamat. 
Ajaklah remaja puteri memikirkan cara-cara khusus untuk menyokong setiap pemimpin. 
Sebagai contoh, daripada menulis, "Melaksanakan apa yang diminta presiden cabang," 
mereka dapat menulis, "Bersedia menerima tugas berceramah di pertemuan sakramen serta 
dengan seksama mempersiapkannya." 

Ayat Suci dan kutipan Untuk membantu remaja puteri memahami mengapa mereka harus menyokong para 
pemimpin imamat mereka, minta mereka membaca ayat suci dan kutipan berikut: 

Ajaran dan Perjanjian 1:38; 112: 20; 2 Tawarikh 20:20; dan Amos 3:7. 

"Hak istimewa mendukung imamat dipegang oleh para wanita juga oleh para pria. Hanya 
akan ada sedikit ilham dan tidak ada kemajuan, baik di rumah maupun dalam organisasi 
Gereja apabila para wanita tidak mendukung keimamatan" (Matthew Cowley, Matthew 
Cowley Speaks [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], hal.194.) 

Kita Dapat Memberikan Dukungan kepada para Pemimpin Kita Dengan Berdoa 

Tekankan bahwa sebuah cara yang penting agar kita dapat menolong para pemimpin kita 
adalah dengan berdoa untuk mereka. 

Cerita Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi sebelumnya untuk membagikan cerita berikut 
tentang bagaimana seorang remaja puteri terkesan oleh keluarga Penatua Ezra Taft Benson 
ketika mereka menguatkan beliau dalam peran keimamatan beliau: 

"Kali pertama [saya datang] ke Tabernakel Salt Lake untuk mengikuti konferensi Umum 
Gereja saya terpesona oleh luasnya gedung itu, namun terlebih-lebih lagi oleh tempat - yang 
dipadati oleh kehadiran para Pembesar Umum yang berkumpul disana. 

"Pada tahun-tahun masa pertumbuhan saya, sebagian besar dari mereka telah mengunjungi 
cabang kecil kami di Montana. Kami tidak mempunyai televisi, kami juga tidak dapat 
menangkap siaran konferensi dari radio. Jadi kami menanti-nantikan setiap kunjungan 
sebagai sebuah berkat istimewa. Bagi saya, mereka nampak memiliki kuasa dan iman yang 
melebihi manusia lainnya. 
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"Lalu pada hari di bulan April [itu] ... Saya mendapati satu sumber kekuatan Pembesar 
Umum. 

"Saya duduk bersama keenam anak Penatua Ezra Taft Benson, yang salah satu adalah teman 
sekamar saya di perguruan tinggi. Perhatian saya memuncak ketika Presiden McKay bangkit 
dan mengumumkan pembicara selanjutnya. Saya mengamati dengan rasa hormat ketika 
Penatua Benson, yang belum pernah saya jumpai, berjalan ke mikropon. Beliau bertubuh 
besar, mungkin lebih dari enam kaki tingginya. Beliau bergelar Ph.D., yang di dunia 
internasional dikenal sebagai Sekertaris Departemen Pertanian Amerika Serikat serta saksi 
istimewa Tuhan, seorang yang nampak tenang dan meyakinkan, orang yang telah memberi 
ceramah kepada para pendengar di seluruh dunia. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh 
lengan saya. Seorang gadis kecil mencondongkan diri ke arah saya dan dengan sungguh-
sungguh berbisik/Berdoalah untuk ayah/ 

"Agak terkejut, saya berpikir, 'Pesan ini sedang diedarkan ke sepanjang deretan, dan saya 
harus meneruskannya. Haruskah saya berkata, "Berdoalah bagi 

Penatua Benson?" Haruskah saya berkata, "Anda diminta mengucapkan doa bagi ayah 
anda?" Merasakan kebutuhan yang mendesak untuk segera bertindak, saya 
mencondongkan diri dan hanya berbisik, "Berdoalah bagi ayah.' 

"Saya mengawasi bahwa bisikan itu beredar ke sepanjang deretan ke tempat sister Benson 
duduk, kepalanya telah menunduk. 

"Berkali-kali sejak saat itu saya ingat pesan itu - Berdoalah bagi ayah, kepala keluarga rumah. 
Berdoalah baginya sewaktu ia melayani sebagai presiden distrik atau pengajar kerumah. 
Berdoalah baginya tatkala ia menjadi sekretaris pelaksana dari satu kelompok pemerintahan, 
ketika usahanya baik, atau ketika gajinya dipotong. Berdoalah ketia ia memberikan nasihat 
pada malam keluarga. Berdoalah bagi ayah yang bekerja berjam-jam sehingga Jerold dapat 
pergi ke misi dan Diane dapat ke perguruan tinggi. Berdoalah baginya ketika ia berceramah 
di pertemuan sakramen atau memberi ibu berkat sehingga ia dapat sembuh kembali. 
Berdoalah ketika ia membaptiskan William atau memberi nama kepada bayi kecil yang baru 
lahir serta berkat ayah. Dan di malam hari, bila ia pulang dengan rasa lelah atau kecil hati, 
berdoalah baginya. Berdoalah bagi ayah untuk segala hal yang dilakukannya - hal-hal kecil 
maupun besar. 

"Sebagaimana tahun-tahun berlalu, konperensi umum datang dan terlalu, dan setiap saat 
Presiden Benson berdiri untuk berceramah, saya berpikir, "anak-anak beliau, yang tersebar di 
seluruh benua, kini bersatu dalam doa bagi ayah mereka." 
"Dan saya percaya bahwa pesan singkat yang diedarkan ke sepanjang deretan itu ... 
bertahun-tahun yang lalu adalah pesan yang sangat penting yang dapat dibagikan oleh 
sebuah keluarga. Betapa sangat luar biasanya kekuatan serta iman yang dapat dimiliki setiap 
orang untuk menghadapi tantangan sehari-hari kehidupannya jika dimanapun di dunia ini 
putra dan putrinya berbisik, 'Berdoalah bagi ayah' " (Elaine S.McKay, "Pray for Dad", New 
Era, Juni 1975, hal.33.) 

Tekankan bahwa mendukung dan menyokong keimamatan adalah lebih dari sekedar 
mengangkat tangan. Ini berarti berdoa bagi mereka, berbicara yang baik mengenai mereka, 
serta mematuhi mereka. 

Kita Dapat Menguatkan Para Pemegang Imamat yajng Masih Muda 
Tekankan bahwa kewajiban seorang remaja puteri untuk menyokong para pemegang imamat 
tidak hanya orang-orang yang menjadi para pemimpinnya. Ia memiliki kemampuan besar 
untuk menguatkan serta mendukung pemimpin seusia mereka. 

Mintalah anggota kelas yang telah ditugasi untuk mengisahkan cerita berikut: 

Seorang penatua muda yang telah dipanggil untuk melayani misi di luar negeri berceramah 
di pertemuan sakramen di lingkungannya. Banyak anak muda yang hadir, termasuk para 
remaja puteri yang tidak biasanya jumlahnya sangat luar biasa banyaknya. 

Penyajian guru 

Cerita 
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"Dalam kata-kata penutupnya saya mulai merasakan pengaruh yang sangat kuat dari teman-
temannya yang diberikan kepada remaja putra ini yang matang secara rohani melampaui 
usianya. Setelah mengutarakan rasa terima kasih kepada keluarga dan orang-orang yang 
mengasihinya, dan sebelum kesaksiannya yang terakhir ia menggenggam kedua sisi mimbar 
dan mencondongkan diri ke depan. Ia menundukkan kepalanya hanya sebentar saja. Lalu, 
memandang keatas, dengan tenang berkata, 'Dan saya mengucapkan terima kasih kepada 
semua teman saya, khususnya kepada anda para gadis yang hadir yang telah menjaga 
standar dan mendorong saya untuk melakukan hal yang sama/ Suaranya semakin dalam 
ketika ia meneruskan, 'Terima kasih atas pengaruh anda yang telah membantu saya 
mempersiapkan diri melayani misi' (Ardeth G.Kapp, "by the Way She Is," New Era Sept. 
1976, hal.10-12). 

Diskusi • Cara apa saja yang mungkin dimiliki para gadis itu untuk mempengaruhi misionari muda 
itu? 

• Bagian apa yang dapat mereka lakukan dalam keputusannya untuk melayani misi? 
• Bagaimana sikap serta tingkah laku anda mempengaruhi keputusan remaja putera ini. 

Kutipan Jelaskan bahwa remaja puteri mempunyai kemampuan secara positip mempengaruhi para 
pemegang imamat dalam memikul tanggung jawab mereka. Bacalah kutipan dari Sister 
Ardeth Kapp berikut ini yang menguraikan cara dengan mana pengaruh ini ditunjukkan: 

"Remaja Puteri Gereja Yesus Kristus dari OSZA, (1) apakah remaja putera dengan siapa anda 
bergaul tahu bahwa anda mempunyai standar keunggulan yang tidak terpisahkan dari diri 
anda? (2) Apakah mereka tahu bahwa melaui apa yang anda ucapkan serta anda lakukan, 
anda menghormati serta menghargai orangtua anda dan bahwa (3) anda mengikuti nasihat 
para pemimpin Gereja? (4) Apakah mereka tahu bahwa anda akan menunda kencan sampai 
berusia 16 tahun karena nabi Tuhan telah memberikan petunjuk itu? (5) Melalui perbuatan 
anda apakah mereka tahu bahwa anda telah membuat keputusan untuk menjadi baik dan 
bahwa anda tidak akan menjadi lemah? (6) Dapatkah mereka menjalin persahabatan dengan 
anda untuk memperoleh kepercayaan dan rasa hormat bagi diri mereka? (7) Apakah tutur 
kata anda, pakaian anda, pilihan jenis hiburan, musik, buku dan film akan membantu remaja 
putera yang bergaul dengan anda mengembangkan kekaguman dan rasa hormat terhadap 
kaum wanita? Karena remaja putra dihadapkan pada penyimpangan peran kaum wanita 
dunia, (8) dapatkah mereka melihat dalam diri anda kehalusan budi bahasa serta keramahan 
yang mendorong sikap khidmat, menghargai, serta menghormati panggilan yang suci itu? 

"Aneh bahwa saya tidak menyadari sebelumnya, tetapi tidaklah seperti seorang remaja puteri 
yang mendorong remaja putera untuk pergi misi sehingga pengaruhnya yang sangat besar 
terasa. Terlebih lagi melalui perbuatannya ketika ia memberikan komitmen dan kesaksiannya 
terhadap injil Yesus Kristus dan memberikan bukti melalui kekuatan serta pengaruhnya demi 
kebaikan" ("By the Way She Is," hal. 13; nomor ditambahkan). 

Penerapan Pelajaran 

Selebaran Berikan kepada setiap anggota kelas salinan dari delapan pertanyaan yang disarankan oleh 
sister Kapp. Mintalah mereka membawanya pulang dan dengan berdoa menganalisa dirinya 
serta perbuatannya. Anjurkan agar remaja puteri meletakkan selebaran ini dalam buku 
kenangan mereka dan agar kadang-kadang mereka mengambil daftar itu serta mengevaluasi 
diri mereka. 

Daftar Pertanyaan 

Dapatkah anda menyebutkan nama para pejabat keimamatan yang melayani anda: 

Presiden Gereja   

Para anggota Kuorum Duabelas Rasul: , 
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Presiden Wilayah atau misi  

Uskup atau presiden cabang  

Pengajar Kerumah anda  

Siapakah pemimpin keimamatan langsung anda sekarang? 

61 



Pelajaran 

13 
Kepemimpinan Patriakh di Rumah 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami peraturan patriakh di rumah. 

PERSIAPAN 1. Bawalah pensil untuk setiap gadis. 

2. Dengan menggunakan pertanyaan di bawah, siapkan salinan kuiz dalam pelajaran ini 
untuk setiap gadis. Jika anda tidak menggunakan kuiz ini, ajukan pertanyaan kepada para 
anggota kelas. Berikan kutipan kepada para gadis yang berkaitan dengan pertanyaan 
mereka dan mintalah mereka berdiskusi panel. 

3. Tugasi remaja puteri menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

Catatan bagi guru Remaja puteri di kelas anda datang dari berbagai latar belakang dan situasi keluarga. 
Beberapa mempunyai ayah yaitu ayah yang saleh dalam keluarga mereka. Yang lain 
mungkin ada ayah yang tidak aktip atau bukan anggota Gereja. Beberapa mungkin tidak 
mempunyai ayah di rumah mereka. Pekalah terhadap keadaan setiap remaja puteri. 
Bagaimanapun keadaan keluarga itu sekarang, tujuan pelajaran ini ialah untuk mengajarkan 
apakah peraturan patriakh itu dan bagaimana seorang patriakh dapat memberkati 
keluarganya. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Peraturan Patriakh adalah Rencana Tuhan bagi Keluarga 
Kuiz Berikan kepada setiap remaja puteri sebuah pensil dan salinan kuiz berikut ini. Berilah waktu 

sekitar lima menit kepada mereka untuk menjawab pertanyaan itu. Jelaskan bahwa tidak 
seorangpun yang akan melihat jawaban mereka. Tekankan bahwa mungkin akan ada lebih 
dari satu jawaban yang benar. 

Apa yang Anda Ketahui tentang Peraturan Patriakh? 
Pilihlah jawaban yang benar atau jawaban bagi setiap hal berikut ini: 
1. Peraturan patriakh ialah -

a. Rekomendasi untuk memperoleh berkat bapa bangsa anda. 
b. Peraturan untuk memperoleh barang-barang dari gudang uskup. 
c. Sistim pemerintahan ilahi Tuhan. 

2. Organisasi yang paling penting di Gereja ialah -
a. Kuorum Duabelas Rasul 
b. Presidensi Utama 
c Keluarga. 

3. Pembesar pengawas dalam keluarga anda adalah -
a. Presiden Gereja 
b. Presiden Cabang 
c. Ayah anda (atau ibu anda, jika tidak ada ayah di rumah anda). 

4. Sebagai pembesar pengawas dalam keluarga, beberapa tanggung jawab seorang adalah 
untuk -
a. memimpin serta mengatur urusan rumah tangga dan keluarganya secara benar. 
b. mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani keluarganya. 
c. mencari wahyu pribadi dari Tuhan untuk kepentingan keluarganya. 
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5. Beberapa tanggung jawab seorang ibu ialah untuk -
a. melahirkan serta memelihara anak-anak 
b. membantu mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani keluarganya 
c. menjadi rekan, penasihat, serta teman bagi suaminya. 

6. Menurut rencana Tuhan, siapakah yang bertanggung jawab untuk mengasihi serta 
mengajar anak-anak? 
a. Hanya ayah 
b. Hanya ibu 
c. kedua orangtuanya. 

7. Dalam rencana Tuhan -
a. Ada persamaan penuh antara pria dan wanita 
b. Pria lebih penting karena ia memegang imamat 
c. Tuhan mengasihi para puteriNya sebanyak Dia mengasihi para putraNya. 

8. Meskipun setiap ayah memimpin dalam keluarga, untuk bertindak sebagai kepala patriakh 
keluarga, ia harus -
a. mempunyai pendidikan perguruan tinggi 
b. mempunyai pekerjaan baik 
c. mempunyai Imamat Melkisedek 

9. Ayah memegang tugas patriakh karena -
a. ia lebih layak dan lebih memenuhi syarat 
b. ini adalah tugas keilahiannya 
c. ini masalah hukum dan peraturan. 

Setelah para gadis menyelesaikan kuiz itu, bacalah dengan nyaring pertanyaan-pertanyaan 
itu. Setelah membaca setiap pertanyaan, biarkan para gadis menjawab. lalu bacalah, atau 
mintalah seseorang membaca kutipan yang sesuai berikut yang diberikan di bawah ini. 

Setiap kutipan berisikan petunjuk bagi jawaban yang benar atas pertanyaan yang sehubungan 
dengannya. Huruf miring ditambahkan untuk menunjukkan kata-kata kunci. Setelah setiap 
kutipan dibaca, tunjukkan jawaban yang benar bagi pertanyaan itu. 

Kutipan dan diskusi Pertanyaan 1 

"Pemerintahan Tuhan bersifat patriakh. Keluarga ...adalah pusatnya" (Bruce RMcConkie, Mormon 
Doctrine, edisi kedua [Salt Lake City, Bookcraft, 1966], hal.559; huruf miring ditambahkan). 

Pertanyaan 2 

"Keluarga merupakan organisasi yang paling penting pada zaman sekarang maupun dalam kekekalan. 
Tujuan kita dalam hidup ialah untuk menciptakan unit keluarga yang kekal bagi kita" 
(Joseph Fielding Smith, dalam Conference Report, Apr. 1972, hal.13; atau Ensign, Juli 1972, 
hal.27). 

Pertanyaan 3 

"Dalam rumah pembesar yang memimpin selalu diberikan kepada ayah, dan dalam segala urusan 
rumah tangga serta keluarga tidak ada pembesar lain yang lebih tinggi" (Joseph F. Smith, 
Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975], hal.27; huruf miring ditambahkan). 

Pertanyaan 4 

Presiden Ezra Taft Benson berkata: "Allah menetapkan bahwa para ayah akan memimpin di rumah. 
Ayah akan mencukupi kebutuhan, mengasihi, mengajar, serta memimpin" (dalam Conference 
Report, Apr. 1984, hal.6; atau Ensign, Mei 1984, hal.6; huruf miring ditambahkan). 

" 'Keayahan merupakan kepemimpinan, bentuk kepemimpinan yang paling penting. Dulu 
selalu begitu; dan akan selalu begitu. Ayah, dengan bantuan dan nasihat serta dorongan dari 
rekan kekal anda, anda memimpin di rumah' "(Father, Consider Your Ways, pamplet, 1973, 
hal.4-5). (Seperti yang dikutip Presiden Benson, Majalah Internasional, "To the Fathers in 
Israel," Januari 1988, alinea 22). 
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Catatan bagi guru Karena ini merupakan konsep yang sedemikian penting, harap anda membahas pertanyaan 
itu dengan lebih terinci. Tekankan bahwa ketiga jawaban yang diberikan dalam kuiz itu 
semuanya benar. Mintalah remaja puteri untuk menambahkan saran-saran tambahan tentang 
hal-hal yang dilakukan ayah sebagai kepala patriakh di rumah. Pernyataan Presiden Benson 
menyarankan beberapa hal; mungkin anda dapat menarik dari orang lain [remaja puteri] 
seperti memberi teladan yang benar, membagikan kesaksian dan keyakinannya, mengawasi 
agar para anggota keluarga diajar asas-asas yang benar. 

Pertanyaan 5 

"Pada saat penciptaan, tanggung jawab untuk melahirkan serta memelihara anak-anak diserahkan 
kepada ibu. Tugas pokok untuk mencukupi kebutuhan diserahkan kepada ayah. Dalam semua 
tulisan suci tidak ada satupun yang mengubah pengertian dasar ini; dan memang, tulisan 
suci modern serta para nabi modern telah menguatkan hubungan dasar antara ayah dan ibu" 
(The Church and Proposed Equal Rights Amandment" [booklet], hal. 11-12, Ensign, Maret 
1980; huruf miring ditambahkan). 

Untungnya, [seorang ayah] tidak diharapkan untuk memimpin dan menghakimi serta 
bertindak tanpa berunding, tanpa bantuan. [Ia mempunyai] seorang isteri-rekan, penasihat, 
pasangan, pendamping, teman "[pamplet n.d.] hal.3; huruf miring ditambahkan). 

Pertanyaan 6 

"Sesungguhnya suatu tanggung jawab yang mahahebat yang jatuh ke atas diri pasangan 
ketika mereka mendatangkan anak-anak ke dunia. Tidak hanya makanan, pakaian, dan 
tempat berlindung yang dibutuhkan mereka, tetapi juga mengasihi, dengan sayang menertibkan, 
mengajar, dan melatih" (Spencer W.Kimball, "Train Up a Child," Ensign, Apr. 1978, hal.5; huruf 
miring ditambahkan). 

Pertanyaan 7 

"Di gereja ada persamaan penuh antara pria dan wanita. Injil ... direncanakan Tuhan sama bagi 
pria maupun wanita ... Hak istimewa serta persyaratan injil pada pokoknya sama bagi pria maupun 
wanita. Tuhan mengasihi para puteriNya sama seperti Dia mengasihi para puteraNya" (John A. 
Widtsoe, Evidence and Reconciliations [Salt Lake City: Bookcraft Co., 1960], hal.30; huruf miring 
ditambahkan). 

Pertanyaan 8 

"Meskipun setiap ayah adalah kepala dari keluarganya, dalam pengertian yang tepat 
keluarga OSZA tidak dapat disebut patriakh kecuali sang suami memegang Imamat Melkisedek 
dan isteri menikah atau dimeteraikan kepada suami di Bait Suci, dan anak-anak dilahirkan 
dalam perjanjian atau dimeteraikan kepada para orangtua mereka" (A Light unto the World 
[kursus pelajaran Imamat Melkisedek, 1967-68], hal.55). 

Catatan bagi guru Karena adanya kemungkinan remaja puteri di kelas anda ayahnya tidak menyandang Imamat 
Melkisedek, anda dapat membaca dan membahas pertanyaan berikut. 

"Terhadap komentar, 'suami [atau ayah] saya bukanlah anggota gereja, ia juga tidak 
menghargainya/ Saya dengan kasih menjawab: 'Sister terkasih, apakah ia anggota atau 
bukan, ia tetap ayah dan kepala keluarga ... dukunglah ia atas perbuatannya yang positip. 
Tunjukkan kepadanya bahwa anda percaya kepadanya dan percaya akan kemampuannya 
untuk memimpin keluarga. Doronglah ia dengan teladan mulia" (Richard G.Scott, "Father Is 
Head of the Family," Ensign, Peb. 1977, hal.84-85). 

Pertanyaan 9 

"Peraturan patriakh bersifat ilahi dan akan tetap berlanjut sepanjang waktu dan kekekalan. 
Lalu, ada alasan istimewa mengapa pria, wanita dan anak-anak hendaknya memahami 
peraturan ini serta wewenang ini dalam rumah tangga umat Allah ... Ini bukanlah semata-
mata masalah tentang siapa yang mungkin paling memenuhi syarat. Juga sama sekali bukan 
masalah tentang siapa yang menjalani hidup yang paling layak. Ini adalah masalah yang sebagi-an 
besar tentang hukum dan peraturan. (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, hal.287; huruf miring 
ditambahkan). 
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Pelajaran 10 

Penyajian guru Tekankan bahwa kata patriakh berhubungan dengan ayah. Tetapi kita menggunakan kata ini 
dengan cara khusus. Istilah peraturan patriakh menunjukkan garis keturunan umat manusia 
dari Adam terus sampai ke seluruh generasi yang dihubungkan bersama oleh tatacara bait 
suci yang kekal. Orang-orang ini akan membina hubungan keluarga mereka selama-lamanya. 
Ketika pasangan menikah di bait suci, suami dan isteri itu berhak menjadi bagian dari 
keluarga kekal yang agung ini. Pria tidak hanya menjadi ayah, tetapi patriakh dari 
keluarganya. Ini berarti bahwa ia bertanggung jawab menolong keluarganya untuk hidup 
sedemikian rupa sehingga mereka dapat kembali ke Bapa Surgawinya bersama-sama. Dan, 
karena ia memegang Imamat Melkisedek, ia dapat memberkati keluarganya dan mengajar 
mereka dengan cara yang seharusnya ia lakukan. 

Seorang Remaja Puteri Dapat Mendukung Ayahnya dalam Tugasnya 

Diskusi papan tulis Mintalah [remaja puteri] untuk memikirkan cara dengan mana dapat membantu ayah 
mereka. Tuliskan gagasan-gagasan itu di papan tulis. Saran-saran mereka mungkin mencakup 
beberapa hal berikut: 

Cara-cara untuk Mendukung Ayah 

Patuh 
Meluangkan waktu bersama 
Membagi minat dan perhatian 
Minta berkat ayah 
Minta saran dan nasihatnya 
Berusaha mengenal dia 
Memberi teladan yang baik kepada saudara 
Memberi kasih dan penghargaan kepadanya 
Membangun, dan bukan menghancurkan 
Menyokong dia dalam malam keluarga 
Bersenang hati dan suka menolong di rumah. 

Cerita Beberapa remaja puteri mungkin merasa akan sulit mengungkapkan kasih mereka serta 
menyokong ayah mereka. Harap anda minta seorang remaja puteri mengisahkan cerita 
berikut: 

Ketika sister Lois Christensen masih gadis, guru sekolah minggunya minta setiap anggota 
kelas untuk mengatakan kepada ayahnya bahwa ia mengasihinya. Lois merasa bahwa ini 
adalah tugas yang tidak mungkin dapat dipenuhi. Ayahnya tidak aktip di Gereja, dan jurang 
komunikasi diantara mereka sangat lebar. Kasih tidak pernah diungkapkan dengan kata-kata 
dalam keluarga mereka. Ia tetap tinggal setelah para anggota kelas pergi untuk memberitahu 
gurunya bahwa ia tidak dapat melakukannya. Dengan kata-katanya sendiri, ia berkata: 

"Tetapi sister Innes tidak dapat diyakinkan. Ia memandang kepada saya dan berkata, 'Tidak 
peduli bagaimana ayahmu itu atau apa yang dilakukannya, ia perlu mendengar kata-kata itu 
darimu, sama seperti setiap ayah lain butuh mendengar perkataan itu. Saya ingin kamu 
berjanji kepada saya bahwa kamu akan memenuhi tugas ini.' 

"Saya setuju, dan selama beberapa hari berikutnya saya merasakan beban yang sangat berat. 
Saya tahu bahwa beban itu hanya akan terangkat apabila saya memenuhi janji saya. Suatu 
malam, setelah yang lainnya tidur, saya dengan gugup menunggu saat yang tepat untuk 
mengatakan perkataan itu. Ayah sedang merokok dan berdiri untuk menaruh abu di tempat 
sampah. Dengan gemetar dan gugup, dengan suara yang hampir tidak terdengar saya 
berkata, "Yah, saya mengasihimu." 

"Ia membelakangi saya, dan ia tidak berpaling atau mengatakan sesuatu atau melakukan 
sesuatu. Saya yakin ia tidak mendengar saya. Maka, dengan lemah, saya mengulanginya, 
'Yah, saya mengasihimu/ Dan kemudian, dengan sangat perlahan, ia berpaling kepada saya. 
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Ayah saya yang tidak peka, yang tidak dapat disentuh, mengeluarkan air mata - berlinangan 
turun ke pipinya. Ia melingkarkan tangan ke bahu saya dan memeluk saya erat-erat serta 
mencium kepala saya. Itulah saat pertama dalam usia saya yang enambelas yang dapat saya 
ingat ayah saya dan saya berpelukan. 

"Kini saya seorang ibu dengan keluarga besar saya sendiri. Saya mengasihi kamu merupakan 
ungkapan yang sudah lasim, sering digunakan di rumah kami. Dan bagaimana dengan ayah 
terkasih saya? Kini ia seorang imam besar, bekerja dengan tekun untuk pembangunan 
kerajaan Allah" (Lois Christensen, "Telling My Father I Loved Him" Ensign, Peb. 1978, 
hal.51). 

Kesimpulan 
Penyajian guru Ingatkan para gadis bahwa melalui janji ilahi ayah adalah kepala patriakh di rumah. Tuhan 

telah memberikan kepadanya tanggung jawab atas kesejahteraan rohani dan jasmani 
keluarganya, dan ia akan diminta tanggung jawabnya. Adalah panggilannya untuk 
memimpin dan mengatur urusan rumah tangga dan keluarganya dalam semangat kebenaran 
dan kasih. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menyokong dan 
mendukung ayah dalam peran patriakhnya. Ada banyak yang dapat dilakukan remaja puteri 
untuk memenuhi tanggung jawab ini sendiri serta mempengaruhi para anggota lainnya 
untuk mendukung ayah mereka dalam peranannya yang penting. 

Penerapan Pelajaran 

Mintalah setiap remaja puteri memilih dari daftar di papan tulis dua atau tiga hal yang akan 
dilakukannya minggu ini untuk menyokong ayahnya dalam peran patriakhnya. 
Apa yang Anda Ketahui tentang Peraturan Patriakh? 

Pilihlah jawaban yang benar atau jawaban bagi setiap hal berikut ini: 

1. Peraturan patriakh ialah -
a. Rekomendasi untuk memperoleh berkat bapa bangsa anda. 
b. Peraturan untuk memperoleh barang-barang dari gudang uskup. 
c. Sistim pemerintahan ilahi. 

2. Organisasi yang paling penting di Gereja ialah -
a. Kuorum Duabelas Rasul 
b. Presidensi Utama 
c. Keluarga. 

3. Pembesar pengawas dalam keluarga anda adalah -
a. Presiden Gereja 
b. Presiden Cabang 
c. Ayah anda (atau ibu anda, jika tidak ada ayah di rumah anda). 

4. Sebagai pembesar pengawas dalam keluarga, beberapa tanggung jawab seorang adalah 
untuk -
a. memimpin serta mengatur urusan rumah tangga dan keluarganya secara benar. 
b. mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani keluarganya. 
c. mencari wahyu pribadi dari Tuhan untuk kepentingan keluarganya. 

5. Beberapa tanggung jawab seorang ibu ialah untuk -
a. melahirkan serta memelihara anak-anak 
b. membantu mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani keluarganya 
c. menjadi rekan, penasihat, serta teman bagi suaminya. 

6. Menurut rencana Tuhan, siapakah yang bertanggung jawab untuk mengasihi serta 
mengajar anak-anak? 
a. Hanya ayah 
b. Hanya ibu 
c. kedua orangtuanya. 
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Pelajaran 14 

7. Dalam rencana Tuhan -
a. Ada persamaan penuh antara pria dan wanita 
b. Pria lebih penting karena ia memegang imamat 
c. Tuhan mengasihi para puteriNya sebanyak Dia mengasihi para putraNya. 

8. Meskipun setiap ayah memimpin dalam keluarga, untuk bertindak sebagai kepala patriakh 
keluarga, ia harus -
a. mempunyai pendidikan perguruan tinggi 
b. mempunyai pekerjaan baik 
c. mempunyai Imamat Melkisedek 

9. Ayah memegang tugas patriakh karena -
a. ia lebih layak dan lebih memenuhi syarat 
b. ini adalah tugas keilahiannya 
c. ini masalah hukum dan peraturan. 
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13 
Imamat Melkisedek 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami tugas serta kewajiban orang-orang yang memegang 
Imamat Melkisedek. 

PERSIAPAN 1. Gambar 10, Pemulihan Imamat Melkisedek, berada di belakang buku pelajaran ini. 
2. Jika mungkin, buatlah salinan bagi setiap anggota kelas selebaran "Jabatan dan Tanggung 

jawab dalam Imamat Melkisedek," pada akhir pelajaran. 

3. Tugasi remaja puteri menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan 

Kutipan "Imamat adalah kuasa Allah yang diserahkan kepada para pria untuk bertindak bagi berkat 
dan keselamatan seluruh umat manusia. Karena kadang-kadang kita menyebut para 
pemegang imamat sebagai 'imamat', kita tidak boleh lupa bahwa imamat tidak dimiliki oleh 
atau ditambahkan kedalam diri mereka yang memegangnya. Imamat ini dipegang dengan 
kepercayaan yang suci demi kepentingan para pria, wanita, dan anak-anak. Penatua John A. 
Widtsoe berkata, "Pria tidak mempunyai hak yang lebih besar daripada wanita atas berkat-
berkat yang berasal dari keimamatan dan yang menyertai kepemilikannya" (Priesthood and 
Church Government, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1939, hal.83). Misalnya, remaja puteri 
kita akan memperoleh sama banyaknya kesempatan seperti para remaja puteri kita untuk 
menerima berkat-berkat dari para pemimpin keimamatan" (Dallin H. Oaks, dalam Majalah 
Internasional, "The Relief Society and the Church, Juli 1992, aline 2 dari akhir). 

Imamat Melkisedek Telah Dipulihkan 

Penyajian guru Tunjukkan gambar pemulihan Imamat Melkisedek. Jelaskan bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes 
memegang kunci Imamat Melkisedek. Mereka menampakkan diri kepada Joseph Smith dan 
Oliver Cowdery menjelang Gereja diorganisir untuk memulihkan kuasa imamat ini ke bumi. 

Para Pemegang Imamat Melkisedek Memiliki Tugas-tugas Khusus 

Kegiatan papan tulis Jelaskan bahwa Tuhan telah mengorganisir keimamatan sehingga kerajaanNya dapat 
berkembang ke seluruh dunia dan memberkati setiap anggota Gereja. Setiap jabatan dalam 
imamat Melkisedek memiliki tanggung jawab khusus sehingga tujuan dan pekerjaan Tuhan 
dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendakiNya. 

Jelaskan bahwa anda akan membacakan berbagai petunjuk untuk mengenali jabatan atau 
kuorum dalam Imamat Melkisedek. Segerala setelah salah seorang remaja puteri mengira ia 
mengetahui jabatan atau kuorum yang anda uraikan, dia dapat mengangkat tangannya. 
Bacalah semua petunjuk meskipun apabila remaja puteri tahu jawaban pada petunjuk 
pertama. Setelah membaca petunjuk-petunjuk itu, mintalah para gadis memberikan jawaban 
yang benar. 

Ketika jawaban yang benar diberikan, tuliskan masing-masing di papana tulis. 

1. (a) Para anggota kuorum saya adalah para saksi khusus Yesus Kristus bagi seluruh dunia, 
(b) Para anggota kuorum saya didukung [oleh para anggota Gereja dimana saja] sebagai 
para nabi, pelihat dan pewahyu. (c) Saya biasanya memberikan ceramah di konperensi 

68 



Diskusi 

umum. Di kuorum manakah saya? (Kuorum Duabelas rasul). 

2. (a) Kuorum saya memiliki tanggung jawab istimewa untuk melakukan pekerjaan misionari 
ke seluruh dunia dan mengawasi injil di negeri asing, (b) Bisa terdiri dari tujuh kuorum 
Pembesar Umum ini dalam Gereja, (c) Jika diorganisasikan secara penuh, kuorum saya 
akan terdiri dari tujuhpuluh Pembesar Umum. Siapakah kami? (Salah satu dari Kuorum 
Tujuhpuluh) 

3. (a) Mungkin ada sembilanpuluh enam anggota di kuorum saya. (b) Saya dapat 
membaptiskan maupun menganugerahkan Roh Kudus kepada orang yang menjadi 
anggota Gereja, (c) Anda sering melihat saya dengan seorang rekan di tugas misi. (d) Saya 
sering dipanggil untuk melayani orang sakit. Apa jabatan keimamatan saya? (Penatua) 

4. (a) Saya memegang Imamat Melkisedek. (b) Anda biasanya melihat saya di konperensi 
umum. (c) Saya imam besar yang sedang memimpin di Gereja, (d) Hanya seorang yang 
memegang jabatan ini di Gereja untuk suatu waktu. Apakah panggilan saya? (Presiden 
Gereja.) 

5. (a) Saya seorang imam besar, (b) Dua orang penasihat serta duabelas wakil lainnya 
melayani bersama saya. (c) Saya bertanggung jawab atas semua kegiatan keimamatan di 
beberapa lingkungan Gereja, (d) Saya biasanya berceramah di konperensi Wilayah. Apakah 
panggilan saya? (Presiden Wilayah) 

6. (a) Saya imam besar yang sedang memimpin di lingkungan, (b) Saya presiden kuorum 
imam di lingkungan saya (lihat A&P 107:87-88). (c) Kebanyakan pekerjaan saya adalah 
bersama anak-anak muda di lingkungan saya. (d) Salah satu tugas penting saya ialah 
berwawancara dengan remaja puteri. Apakah panggilan saya? (Uskup.) 

7. (a) Tidak ada batasan untuk jumlah keanggotaan di kuorum saya. (b) Saya mungkin 
seorang uskup atau penasihat uskup, (c) Presiden wilayah adalah presiden kuorum saya. 
Apa jabatan keimamatan saya? (Imam besar.) 

Untuk menguatkan pengertian remaja puteri mengenai tugas dan kewajiban para pemegang 
Imamat Melkisedek, periksalah bersama keterangan yang terdapat dalam "Jabatan dan 
Tanggung jawab dalam Imamat Melkisedek." Gunakan referensi ayat suci apabila diperlukan 
guna menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan remaja puteri. 

Jabatan dan Tanggung jawab dalam Imamat Melkisedek 

Jabatan 

Penatua 

Jumlah anggota 
dalam Kuorum 

96 

Referensi 
Ayat suci 

A&P 20:39,41-45; 
A&P 42:43-44, 80 

A&P 20:67 dan 107:10 
A&P 84:111 dan 68:19 

Imam Besar Semua imam besar 
di dalam wilayah-

Tanggung jawab 

1. Mengajar 
2. Berceramah 
3. Membaptiskan 
4. Menetapkan 
5. Memimpin pertemuan 
6. Melayani orang sakit 
7. Bertugas dalam dewan 

disipliner Gereja 
8. Bertindak dalam jabatan 

Imamat Harun 
9. Menetapkan penatua atau 

imam, pengajar, atau 
diaken lainnya. 

1. Memenuhi semua tanggung 
jawab penatua 

2. Dapat ditetapkan untuk 
jabatan uskup, presiden 
wilayah, dll. 
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1. Memenuhi tanggung jawab 
penatua dan imam besar. 

2. Memberikan berkat bapa 
bangsa 

1. Seorang Pembesar Umum 
2. Berkhotbah ke seluruh 

dunia 

1. Memenuhi semua 
tanggungjawab keimamatan 

2. Melayani sebagai saksi 
khusus Yesus Kristus ke 
seluruh dunia 

3. Kuorum Duabelas Rasul 
memegang kunci-kunci 
kerajaan di ats bumi; kunci 
itu diaktifkan pada saat 
wafatnya Presiden Gereja 

Penetapan Imamat Melkisedek Merupakan Berkat Besar 

Penyajian guru Jelaskan bahwa imamat Melkisedek adalah salah satu berkat yang sangat penting yang 
pernah diberikan Allah kepada anak-anakNya. Imamat Melkisedek memberi kepada pria 
kekuasaan untuk melaksanakan tatacara-tatacara penyelamatan yang diperlukan setiap orang 
untuk memperoleh hidup yang kekal serta semua berkat Allah yang terbesar. Karena imamat 
yang lebih tinggi ini sangat penting untuk kemajuan abadi, penetapan kepada imamat 
Melkisedek merupakan langkah yang paling penting dalam hidup seorang pria. 

Jelaskan bahwa setiap remaja puteri di Gereja dapat mempersiapkan dirinya untuk 
ditetapkan pada Imamat Melkisedek. Ia akan diwawancari oleh presiden Cabang dan 
presiden Distriknya, dan mereka akan mengevaluasi dedikasinya kepada Tuhan dan Gereja. 
Jika mereka menemukan bahwa ia layak, ia akan ditetapkan kepada Imamat Melkisedek. Ia 
menerima imamat ini dengan sumpah dan perjanjian (lihat A&P 84:33-34), yang akan 
dijelaskan kepadanya. 

Kutipan Penatua Marion G. Romney telah mengajar kita tentang tanggung jawab yang datang kepada 
orang-orang yang memegang Imamat Melkisedek. Ia berkata: 

"Kedudukan orang yang menerima Imamat dan kemudian melanggar perjanjian yang 
dijelaskan Tuhan dengan kata-kata ini:'... Tetapi barang siapa melanggar perjanjian ini 
setelah dia menerimanya, dan sama sekali berpaling darinya, tidak akan diampuni dari dosa-
dosa di dunia ini maupun di dunia yang akan datang." (A&P 84:41) 

"Dengan hukuman yang diuraikan semacam ini karena melanggarnya, seseorang akan 
disarankan untuk menanyakan kelayakan dalam menerima kewajiban perjanjian itu, yaitu, ia 
dapat menanyakannya sampai ia membaca ayat yang mengikuti pernyataan mengenai 
hukuman itu. Di situ ia belajar bahwa mereka yang tidak menerima sumpah dan perjanjian 
tidaklah dalam keadaan lebih, jika ada, baik daripada mereka yang menerima dan 
melanggarnya. Karena dalam ayat itu Tuhan berfirman: 'Dan celakalah mereka semua yang 
tidak datang kepada imamat ini yang telah kamu terima,...' (A&P 84:42.) 

"Seperti itulah arti sederhana dari 'sumpah dan perjanjian yang dimiliki imamat itu'" (dalam 
Conference Report, Apr. 1962, him. 18; atau The Improvement Era, Juni 1962, him. 416). 

Tulisan suci Tinjaulah dan bahaslah Ajaran dan Perjanjian 84:41-42 apabila diperlukan untuk menolong 
remaja putri memahani tanggungjawab besar yang diambil para pria ke atas diri mereka 
sewaktu mereka ditetapkan pada Imamat Melkisedek. 

Bapa bangsa 

Tujuhpuluh 

Rasul 
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A&P 107:39-53 

A&P 107:25, 34, 38, 
93-97 

A&P 18:26-27; 
A&P 107:23, 33 

Tidak ada kuorum; 
bapa bangsa juga 
imam besar 
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Pelajaran 

Pembahasan Bahas pertanyaan berikut sebagai pelajaran untuk menolong remaja putri memahami 
kebutuhan mereka untuk memperlihatkan rasa hormat terhadap Imamat Melkisedek dan 
mereka yang menyandangnya. 
• Tanpa Imamat Melkisedek, dapatkah kemajuan abadi kita sebagai wanita dimungkinkan? 

• Bagaimana rasa hormat kita terhadap Imamat Melkisedek tercermin dalam pikiran, ucapan, 
serta tindakan kita? 
• Jikalau kita memperlakukan para pemegang imamat dengan rasa hormat, bagaimana kita 
menghormati Imamat Melkisedek? 
• Jika kita ingin mendorong para pemegang imamat untuk menghormati keimamatan 
mereka, apa yang dapat kita lakukan? 

Kesimpulan 

Penyajian guru Simpulkan dengan menekankan betapa pentingnya menghormati Imamat Melkisedek serta 
mereka yang memegangnya. Mereka yang memegang Imamat Melkisedek telah berjanji 
untuk mematuhi Bapa kita di Surga dan menggunakan imamatNya untuk memberkati anak-
anakNya. Mereka, seperti kita, berada dalam proses berusaha untuk menjadi seperti Allah. 
Iman dan kepercayaan kita kepada mereka akan menggerakkan serta mengilhami mereka untuk 
sepenuhnya menghormati imamat mereka. 
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Jabatan dan Tanggung jawab dalam Imamat Melkisedek 

Jabatan 

Penatua 

Jumlah anggota 
dalam Kuorum 

96 

Imam Besar Semua imam besar 
di dalam wilayah-

Tanggung jawab 

1. Mengajar 
2. Berceramah 
3. Membaptiskan 
4. Menetapkan 
5. Memimpin pertemuan 
6. Melayani orang sakit 
7. Bertugas dalam dewan 

disipliner Gereja 
8. Bertindak dalam jabatan 

Imamat Harun 
9. Menetapkan penatua atau 

imam, pengajar, atau 
diaken lainnya. 

1. Memenuhi segala 
tanggung jawab penatua 

2. Dapat ditetapkan untuk 
jabatan uskup, presiden 
wilayah, dll. 

1. Memenuhi tanggung jawab 
penatua dan imam besar. 

2. Memberikan berkat bapa 
bangsa 

1. Seorang Pembesar Umum 
2. Berkhotbah ke seluruh 

dunia 

1. Memenuhi semua 
tanggungjawab keimamatan 

2. Melayani sebagai saksi 
khusus Yesus Kristus ke 
seluruh dunia 

3. Kuorum Duabelas Rasul 
memegang kunci-kunci 
kerajaan di atas bumi; kunci 
itu diaktifkan pada saat 
wafatnya Presiden Gereja 

Petunjuk 
Tulisan suci 

A&P 20:39,41-45; 
A&P 42:43-44, 80 

A&P 20:67 dan 107:10 
A&P 84:111 dan 68:19 

A&P 107:39-53 

A&P 107:25, 34, 38, 
93-97 

A&P 18:26-27; 
A&P 107:23, 33 

Bapa bangsa Tidak ada kuorum; 
bapa bangsa juga 
imam besar 

70 

12 

Tujuhpuluh 

Rasul 
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Wanita dan Pemegang Imamat Pelajaran 

13 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami bahwa seorang wanita dan suaminya dapat masuk 
tingkat kemuliaan yang tertinggi dari kemuliaan selestial hanya apabila bersama-sama. 

PERSIAPAN 1. Siapkan kata-kata yang digunakan dalam pelajaran ini. 

2. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan cerita, ayat suci, atau kutipan yang anda mau. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Diskusi Ayat suci 

Penyajian guru 

Diskusi Ayat suci 

Kutipan 

Wanita Mempunyai suatu Hubungan Penting dengan Pria dan Imamat 

Mintalah remaja puteri membaca 1 Kor.llrll dan Ajaran dan Perjanjian 131:1-4 

• Apa yang dikatakan ayat-ayat suci ini kepada kita mengenai pentingnya untuk mencapai 
tingkat kemuliaan yang tertinggi dalam kerajaan selestial? 

Bantulah remaja puteri memahami bahwa untuk mencapai potensi keilahian mereka, mereka 
harus masuk ke dalam pernikahan selestial dengan pemegang imamat yang saleh. Mereka 
harus menyadari bagian pelengkap yang mereka perankan dalam rencana kekal Allah. Pria 
penting bagi wanita, dan wanita penting bagi pria. 

• Apakah yang dikatakan Kejadian 2:18 tentang pria tanpa wanita? 

Jelaskan bahwa 'penolong baginya' berarti bahwa Tuhan ingin memberi Adam seseorang 
yang cocok baginya, seseorang yang layak untuk bersamanya. 
Baca Musa 5:1. Tekankan bahwa pria dan wanita yang pertama di atas bumi mempunyai 
hubungan penting satu sama lainnya. " Maka Hawa, isterinya juga bekerja bersamanya." 
• Mengapakah penting bahwa suami dan isteri harus melakukan segala sesuatu bersama-
sama? Apakah hubungan yang paling penting yang dimiliki seorang wanita yang telah 
bersuami? Bagaimana seharusnya seorang suami menghormati isterinya? 

Bacakan pernyataan Presiden Spencer W.Kimball berikut ini: 
"Sebagai tanda tentang pentingnya para allah yang diberikan kepada wanita, Tuhan 
berfirman, 
" 'Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan 
isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.' (Kej.2:24.) 
"Apakah anda memperhatikan hal itu? Ia, wanita, menduduki tempat pertama. Dialah yang 
unggul, bahkan diatas para orangtua yang sangat mengasihi kita semua. Bahkan anak-
anakpun harus menggantikan kedudukan mereka yang tidak saja baik tetapi juga penting" 
("The Blessings and Responsibilities of Womanhood," Ensign, Maret 1976, hal.72.) 

Seorang Remaja Puteri Harus Mendukung dalam Hubungannya dengan seorang Pemegang 
Imamat. 

Pertanyaan berbobot • Bagaimana sikap pribadi anda terhadap para pemegang imamat dengan siapa anda bekerja 
dan berhubungan? Apakah anda mendukung mereka? Mengapa atau mengapa tidak? 
Tunjukkan kata-kata berikut satu demi satu. Mintalah remaja putri memutuskan apakah kata-
kata itu menunjukkan tindakan yang mendukung ataukah tidak. Letakkan kata-kata itu di 
papan tulis di bawah katagori yang sesuai. 
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Ilustrasi papan tulis yang lengkap 

Tidak Mendukung Mendukung 

Tidak acuh Memotivasi 

Melemahkan Menguatkan 

Tidak peduli Mendukung 

Mengabaikan Membimbing 

Diskusi • Apa perbedaan utama antara kata-kata dalam dua kolom ini? (Satu kolom menyatakan 
tindakan yang positip; sedangkan yang lainnya tindakan yang negatip, tidak menghasilkan 
dan kemungkinannya menghancurkan.) 

Pertanyaan berbobot • Dari kedua kata ini yang manakah yang menggambarkan sikap pribadi anda terhadap para 
pemegang imamat dengan siapa anda bekerja dan berhubungan? 

Studi kasus dan diskusi Baca dan bahaslah studi kasus berikut untuk membantu para gadis memahami bahwa 
mereka memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan dukungan kepada para pemegang 
imamat sekarang. 

Studi Kasus 1 

Lina dipanggil sebagai presiden kelas remaja puteri pada bulan Januari. Menurut dia rasa-
rasanya remaja putera membebankan sebagian besar pekerjaan kepada remaja puteri ketika 
mereka mengadakan kegiatan gabungan. Lina menjadi kecewa dan tidak sabar. Ia harus 
mengingatkan para pemimpin remaja puteri hampir tentang segala hal. ia tidak senang 
menjadi orang yang suka mendesak, tetapi ia takut apabila ia tidak melakukannya, tidak ada 
yang dapat diselesaikan. Setelah mengadakan pembicaraan panjang lebar, penasihatnya 
menyarankan agar ia mengubah sikapnya. Ia menyarankan agar Lina mengembangkan sikap 
positip terhadap tanggung jawabnya serta hubungannya dengan remaja putera yang 
memegang imamat. 

Lina menerima nasihat itu dan dengan hati yang penuh doa Lina terus bekerja untuk 
menetapkan apa tanggung jawabnya dalam setiap tugas dan bagaimana dia dapat 
melaksanakannya dengan cepat dan efektip. Lalu ia berharap dan berdoa agar remaja puteri 
dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka secepat dan seefisien mungkin. 

Pendekatan dan sikapnya yang penuh doa serta positip berhasil. Remaja putera menanggapi 
karena ia memperlakukan mereka sebagai para pemimpin keimamatan yang bertanggung 
jawab. Mereka menyadari bahwa remaja puteri bergantung pada mereka dan akan 
mendukung serta mengajak mereka. Mereka mulai mengerjakan pekerjaan sepenuhnya. Lina 
mulai bergantung kepada para pemegang imamat dan tidak mengomel atau mendesak. 
Sungguh suatu perasaan yang menyenangkan! 

• Bagaimana sikap negatip Lina mengganggu usahanya untuk mendukung para pemegang 
imamat? 

• Bagaimana sikap Lina yang mendukung mengubah kelakuannya juga mengubah kelakuan 
orang-orang yang melayani bersamanya? 

Studi Kasus 2. 

Jenni sangat tertarik ketika ia dan teman gadisnya membicarakan tentang rencana besar 
mereka untuk Jum'at malam. Selama berhari-hari mereka merencanakan untuk membuat 
makan malam istimewa di rumah Julie untuk merayakan akhir tahun pelajaran. Ayah Jenni 
yang menjabat sebagai presiden cabang, dan saudaranya David, yang baru saja ditetapkan 
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Pelajaran 10 

sebagai seorang imam, juga mempunyai beberapa rencana yang menarik untuk Jum'at 
malam. Di cabang mereka yang agak terpencil di Kenai, Alaska, mereka tidak sering memiliki 
kesempatan untuk mendapat kunjungan dari Pembesar Umum. Jum'at itu mereka telah 
merencanakan untuk mengendarai mobil ke Anchorage, yang berjarak sekitar 240 km, untuk 
menghadiri pesiar wilayah bagi para bapak dan putera serta konperensi imamat dengan salah 
seorang Pembesar Umum. Ayah Jennie ingin sekali karena sebagai seorang pemimpin imamat 
yang baru ia mempunyai banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. 

Pada hari Jum'at Jenni pulang sekolah siang hari, dan bergegas pulang. Ketika ia tiba, ia 
mendapati ayahnya dan David tampak kecewa. Ibu Jennie terserang flu dan terlalu sakit 
untuk mengurus adik-adiknya. Disamping itu, ketika David mengemasi perlengkapannya, ia 
menyangkutkan kantung tidurnya di paku dan mengoyakkannya. Isi nya mulai berjatuhan. 
Kelihatannya mereka tidak akan dapat menghadiri konperensi. 

Mintalah remaja puteri meletakkan diri mereka di tempat Jennie dan menyelesaikan cerita itu. 
Mintalah remaja puteri memikirkan berkat apa yang mungkin datang kepada keluarganya 
serta cabangnya jika ia memutuskan untuk tinggal di rumah dan tidak ke pesta untuk 
membantu ibunya. Berkat-berkat ini dapat mencakup semangat pengorbanan yang akan 
dialaminya, ilham dan bimbingan yang akan diperoleh ayahnya untuk membantunya 
memenuhi panggilan keimamatannya yang baru, pengalaman yang mungkin akan dinikmati 
saudaranya David, dan penghargaan David terhadapnya. 

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk merangsang diskusi lebih banyak lagi: 

• Jika Jennie tinggal di rumah, bagaimanakah ia dapat menolong ayahnya? 

• Bagaimana pendapat anda tentang apa yang akan dirasakan saudaranya David terhadap 
dirinya? 

• Perbedaan apa yang dapat terjadi jika ia dengan senang hati dan gembira mengorbankan 
hal ini dan tidak mengeluh? 

• Pengaruh apa yang timbul dari teladannya terhadap anak-anak yang lebih kecil dalam 
keluarganya? 

Diskusi Papan tulis • Apa yang dapat anda lakukan sebagai seorang remaja puteri untuk secara aktif mendukung 
seorang remaja putera yang memegang imamat? Tuliskan gagasan para remaja puteri di 
papan tulis. Beberapa gagasan berikut ini mungkin dapat disertakan: 

1. Memusatkan diri pada segi baiknya. 

2. Memberi gagasan 

3. Memperlakukannya seperti orang yang bagaimana anda kehendaki 

4. Memiliki telinga untuk mendengar 

5. Jujur dalam pujian anda 

6. Mendukungnya dalam proyek serta panggilan 

7. Menjadi penasihat, bila diminta 

8. Lakukan apa yang diserahkan kepada anda 

9. Mendukungnya dengan doa-doa anda. 

Kesimpulan 

Kutipan Bacalah pernyataan berikut: 

"Tentu saja tidak ada golongan atau jenis kelamin yang mempunyai hak istimewa dalam 
Gereja Yesus Kristus yang benar, dan dalam kenyataannya tidak akan ada diskriminasi antara 
jenis kelamin kecuali manusia mengadakannya atau membiarkannya. Pria mempunyai tugas 
yang harus mereka kerjakan dan kekuasaan untuk mereka gunakan demi kepentingan semua 
anggota Gereja tanpa memandang jenis kelamin atau usia. 
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"Demikian pula dengan wanita: Karunia istimewanya akan digunakan demi kepentingan dan 
menjunjung umat manusia. Kesamaan ini memberikan tanggung jawab yang membuat pria 
dan wanita menjadi 'pasangan team' yang sejati yang dengannya akan membuat kemajuan 
bagi umat manusia. Masing-masing akan melengkapi yang lain dan tidak ada satu jenis kelamin 
saja yang dapat berfungsi sepenuhnya dalam pekerjaan dunia" (Priesthood and Church Government, 
kumpulan John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1939], hal.92; huruf miring 
ditambahkan). 

Dalam sejarah tidak pernah terdapat wanita yang menyukai kebebasan pikiran dan tindakan 
seperti para wanita Gereja ini. Sejak jaman pemulihan para wanita sudah memberikan hak 
bersuara mereka yang penuh dalam keagamaan, dan di bait-bait suci Gereja yang dipulihkan 
seorang pria tidak dapat mengambil tatacara-tatacara tertinggi tanpa isterinya disampingnya. 
Dalam segala kegiatan hidup kepadanya telah diberikan segala kebebasannya. 

"Hal ini memberi wanita tanggung jawab yang tinggi dengan mana, jika ia menghormati dan 
menggunakannya, akan meningkatkan kuasa atas dirinya; namun bila ia melalaikannya atau 
memperlakukannya secara remeh atau gagal meningkatkannya, ia dapat kehilangan apa yang 
kini ia miliki dan dengan demikian menghilangkan hak kesulungannya. Untuk hak istimewa 
yang mulia inilah para wanita Gereja hendaknya selalu bersyukur dan bersedia 
menggunakan serta menghargai hubungan yang berharga dan tidak iernila ini. Dimana 
banyak yang diberikan, banyak pula yang diminta" (Leah D. Widtsoe, Priesthood and 
Womanhood, seperti dikutip dari Priesthood and Church Government, kumpulan John A. 
Widtsoe, hal.90-91). 

Kesaksian Biarkan remaja puteri tahu perasaan anda dan rasa syukur anda atas hubungan anda dengan 
keimamatan. Bantulah mereka memahami bahwa masing-masing dari mereka dapat secara 
aktip memberkati orang-orang yang memegang imamat yang berada di sekitar mereka. 
Apabila mereka melakukan hal ini, mereka akan menerima berkat-berkat keimamatan dan 
memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab mereka. 

Kegiatan yang Disarankan untuk Remaja berusia Lebih dari Enambelas Tahun 

Ajaklah remaja putera untuk bergabung dengan remaja puteri dalam kegiatan istimewa. 
Praktekkan asas-asas yang diajarkan dalam pelajaran ini ketika anda menyusun serta 
menyelesaikan kegiatan itu. Pastikan agar setiap orang mendapat tugas dengan demikian 
kegiatan tersebut dapat berhasil. Kegiatan itu bisa salah satu dari kegiatan berikut: 

Mengadakan diskusi panel dengan mana remaja puteri dapat menolong remaja puteri 
menghormati serta meningkatkan keimamatan mereka serta mempersiapkan diri 
menjalankan misi. 

Berjalan-jalan dan makan pagi 

Membantu remaja puteri mempersiapkan diri untuk misi mereka dengan mengajar mereka 
membuat roti atau makanan pokok lainnya 

Bekerja dengan para pemimpin keimamatan, memilih proyek pelayanan untuk menolong 
anggota atau bukan anggota di daerah anda. 
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Belajar tentang Sejarah Keluarga 
dan Pekerjaan Bait Suci 



Pelajaran 

13 Tujuan Perjanjian dan Tatacara 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami bagaimana membuat perjanjian dan menerima tatacara 
mempengaruhi hidupnya. 

PERSIAPAN 1. Gambar 1, Pembaptisan (62018; 12, Sakramen (62021, 13, Bait Suci. 

2. Guntinglah kertas dan buat semacam tangga, atau gambarkan di papan tulis, sisakan 
ruang pada anak tangga untuk ditulisi. 

3. Berikan referensi ayat suci berikut: Enos 1:15-17; Ajaran dan Perjanjian 82:10; Pasal-pasal 
Kepercayaan yang kelima; Ajaran dan Perjanjian 84:19-22; Musa 6:58-59; Lukas 22:19-20. 

4. Siapkan secarik kertas untuk setiap pertanyaan diskusi yang berisikan pertanyaan, ayat 
suci, dan kutipan yang sesuai dengan setiap pertanyaan itu. 

5. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan cerita, ayat suci, atau kutipan yang anda mau. 

SARAN' 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Tugas ayat suci 

Penyajian guru 

Diskusi 

Penyajian guru 

Diskusi papan tulis 

Pendahuluan 

Sebelum pelajaran dimulai, berikan referensi ayat suci tersebut. Mintalah remaja puteri agar 
bersiap-siap membaca ayat suci ini pada hal-hal yang tepat dari pelajaran. 

Bantulah para gadis belajar betapa pentingnya memahami sepenuhnya persetujuan yang kita 
buat dengan orang lain. Untuk melakukan hal ini, mintalah setiap gadis membayangkan 
bahwa ada seorang yang menawarinya sebuah pekerjaan setelah sekolah usai tiga hari dalam 
seminggu. Upahnya bagus, tetapi majikan hanya setuju membayarnya apabila mereka 
bekerja. 

• Apakah anda ingin mengikat persetujuan semacam ini? Mengapa atau mengapa tidak? 

• Apakah yang ingin anda ketahui sebelum anda mengikat persetujuan dengan orang lain? 
Tekankan bahwa dalam setiap persetujuan, kita seharusnya percaya kepada pihak lainnya. 
Kita perlu tahu bahwa kita dapat percaya kepada orang lain. 

Ketika Kita Menerima Tatacara Keimamatan, Kita Membuat Perjanjian Kudus 

Jelaskan bahwa ada seseorang mentaati persetujuan yang selalu dapat kita percaya. Jikalau 
kita membuat persetujuan dengan orang ini, kita tahu bahwa persetujuan itu selalu adil dan 
tidak akan pernah gagal. Persetujuan dengan orang ini disebut perjanjian, dan perjanjian-
perjanjian itu mendatangkan berkat-berkat nilai yang kekal. Orang ini adalah Tuhan. 

Mintalah gadis yang ditugasi membaca Enos 1:15-17. 

Tulis kata perjanjian di papan tulis. Lalu bacakan definisi berikut ini: 

"Suatu perjanjian adalah kesepakatan yang diikat dan khidmat, persetujuan, kontrak, atau 
janji bersama antara Allah dengan seseorang atau sekelompok orang pilihan" (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, edisi ke-2 [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], hal.166; huruf miring 
ditambahkan). 

• Dimanakah kita dapat mempelajari syarat-syarat perjanjian kita dengan Bapa Surgawi? 

78 



Tekankan bahwa tulisan suci berisi sebagian besar syarat-syarat ini. Tulisan suci itu 
menjelaskan tentang apa yang diharapkan Bapa Surgawi dari kita dan apa yang 
dijanjikanNya kepada kita sebagai imbalannya. 

Mintalah gadis yang telah ditugasi membaca Ajaran dan Perjanjian 82:10. Tekankan bahwa 
berkat-berkat yang kita terima bergantung kepada kepatuhan kita terhadap bagian 
persetujuan kita. Kita dapat mengandalkan Bapa Surgawi sepenuhnya. 

Jelaskan bahwa beberapa tatacara keimamatan menuntut agar kita mengikat perjanjian 
dengan Tuhan ketika kita menerima tatacara itu. 

Tuliskan kata tatacara di papan tulis. 

• Apakah tatacara itu? 

Gunakan kutipan berikut untuk membantu remaja puteri, memahami apakah arti tatacara itu. 

"Tatacara adalah lambang duniawi untuk kebenaran rohani. Biasanya juga merupakan 
tindakan yang melambangkan suatu perjanjian atau persetujuan dengan Tuhan" (John A. 
Widtsoe, Priesthood and Church Government, edisi revisi [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1954], hal.348; huruf miring ditambahkan.) 

Gambar Perlihatkan gambar baptisan, sakramen, dan bait suci. Tekankan bahwa baptisan, sakramen 
dan pemeteraian bait suci semuanya adalah tatacara. Ketika kita menerima masing-masing 
tatacara itu, kita menunjukkan bahwa kita telah membuat persetujuan, atau perjanjian 
tertentu dengan Bapa Surgawi. 

Ayat suci dan diskusi Mintalah remaja puteri yang memiliki Musa 6:58-59 dan Lukas 22:19-20 membacakan ayat-
ayat itu. Tekankan bagaimana lambang dari tatacara baptisan dan sakramen menolong kita 
mengingat perjanjian kita. 

• Mengapa perjanjian dan tatacara injil itu perlu? Mengapa tidak cukup dengan hanya 
berusaha menjadi orang baik saja? 

Mintalah gadis yang memiliki Ajaran dan Perjanjian 84:19-22 membacakan ayat-ayat ini. 

Tegaskan bahwa setiap perjanjian dan setiap tatacara injil adalah demi kebaikan kita. 
Mematuhi perjanjian serta mengambil bagian dalam tatacara membantu mempersiapkan kita 
untuk kembali ke hadirat Bapa Surgawi. Mengikat perjanjian ini, menerima tatacara yang 
suci, dan setia dalam mentaati perjanjian kita adalah seperti memanjat sebuah tangga yang 
pada akhirnya akan membawa kita kembali kepada Bapa Surgawi kita. 

Mintalah seorang gadis membacakan kutipan berikut. Sementara membaca, peragakan tangga 
dari kertas atau gambarkan di papan tulis. 

"Ketika Yakub mengadakan perjalanan dari Bersyeba ke Haran, ia bermimpi dimana ia 
melihat dirinya berdiri di tanah pada kaki sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit di 
mana Tuhan berdiri di atasnya. Ia melihat para malaikat turun naik di tangga itu, dan Yakub 
menyadari bahwa perjanjian yang dibuatnya dengan Tuhan merupakan anak-anak tangga di 
tangga itu yang mana ia sendiri harus memanjatnya untuk memperoleh berkat yang 
dijanjikan—berkat-berkat yang menjadi haknya untuk memasuki surga serta bersekutu 
dengan Tuhan" (Marion G. Romney, "Temples—The Gates to Heaven," Ensign, Maret. 1971, 
hal. 16.) 

Diskusi Bahaslah perjanjian apa saja yang dapat dipandang sebagai anak-anak tangga. Ketika remaja 
puteri menyebutkan perjanjian-perjanjian itu, tuliskan perjanjian itu di anak-anak tangga itu. 
Sangatlah menolong apabila disarankan agar remaja puteri memikirkan tentang perjanjian 
yang dibuat itu sehubungan dengan tatacara keimamatan seperti baptisan serta penetapan, 
mengambil sakramen, penetapan dalam keimamatan bagi remaja putera, endowmen dan 
pernikahan selestial. (Anda dapat membuka Mosia 18:8-10; Ajaran dan Perjanjian 20:37; 20:75-
79; 84:33-34, 39-40; 132:6.) 

Bahaslah bagaimana dengan menerima tatacara-tatacara itu serta hidup sesuai dengan 
perjanjian akan menjadikan kita berhak "memasuki surga dan bersekutu dengan Tuhan." 

Penyajian guru 

Kutipan dan peragaan 
atau papan tulis 
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Kita Bertanggung jawab untuk Mematuhi Perjanjian yang Kita Buat dengan Tuhan 

Penyajian guru Tekankan kepada remaja puteri bahwa ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita 
membuat janji yang suci untuk "selalu mengingat Dia dan mematuhi perintah-perintahNya" 
(A&P 20:77). Sekali kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita bertanggung jawab untuk 
mengingat janji-janji kita dan mematuhinya. 

Pengalaman pribadi Ceritakan pengalaman seorang sister muda suku Samoa berikut ini: 

"Setelah menerima petunjuk terakhir dari uskup dan presiden wilayah saya, saya masuk bait 
suci. Merupakan sebuah berkat yang mulia dapat berada di rumah itu! Mata, telinga, dan hati 
saya terbuka lebar-lebar untuk menyerap ajaran-ajaranNya. Saya merasakan kebenaran dari 
setiap perjanjian yang saya buat dalam setiap urat dan tulang tubuh saya. Saya merasa bahwa 
saya sedang berdiri tepat di depan Tuhan setiap kali saya mengikat perjanjian denganNya ... 
Nyatalah bagi saya bahwa saya sesungguhnyalah berada di dunia tetapi bukan dari dunia" 
(Sipuao J.Matuauto, "The Glorious Moments," Ensign, Agust.1974, hal .64.) 

Tekankan bahwa pemegang Imamat yang melayani tatacara sesungguhnya mewakili Tuhan. 
Mintalah gadis yang memiliki Pasal Kepercayaan yang kelima membacanya dengan nyaring. 

Penyajian guru Tekankan bahwa Bapa Surgawi tahu perjanjian yang kita buat. Akan ada saat-saat dimana 
kita merasakan bahwa kita berada sendiri dalam usaha kita untuk mentaati perjanjian kita. 
Tetapi Tuhan menyadari tentang diri kita dan akan ada di dekat kita dalam perjuangan kita 
untuk tetap setia. 

Kutipan Bacalah pernyataan pemimpin Gereja yang terdahulu berikut ini: 

"Ketika kita melangkah ke dalam air baptisan dan membuat perjanjian dengan Bapa kita di 
Surga untuk melayani Dia dan mematuhi perintah-perintahNya, Dia juga mengikat diriNya 
dengan perjanjian dengan kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak pernah 
membiarkan kita sendiri, tidak pernah melupakan kita, ditengah-tengah pencobaan dan 
kesulitan, ketika segala sesuatunya diatur untuk menentang kita, Dia akan berada di dekat 
kita dan akan menopang kita. Itulah perjanjianNya, dan ... kita dapat terikat dengan janji-janji 
yang telah dibuatNya" (George Q.Cannon, Gospel Truth, jilid 1, disunting Jerreld L.Newquist 
[Salt Lake City: Zion's Book store, 1957], hal.170.) 

Bahaslah tentang bagaimana dengan mengetahui bahwa Bapa Surgawi telah berjanji untuk 
menolong kita dapat menguatkan kemampuan dan keputusan kita untuk mentaati perjanjian-
perjanjian yang telah kita ikat. 

Cara Kita Mematuhi Perjanjian yang Telah Kita Buat Mempengaruhi Jalan Hidup Kita 

Cerita pilihan Ceritakan kisah berikut untuk menunjukkan tentang bagaimana perjanjian yang telah dibuat 
seorang gadis telah mempengaruhi hidupnya. 

Bertahun-tahun yang lalu, seorang gadis remaja dibaptiskan di sebuah danau di dekat 
rumahnya. Ketika ia duduk dengan pakaiannya yang masih basah, ayahnya menerangkan 
kepadanya bahwa pembaptisannya merupakan langkah pertamanya di jalan yang menuju 
kerajaan selestial. Ayahnya mengajarkan kepadanya bahwa ia harus mempersiapkan diri 
untuk langkah kedua dalam hidupnya, endowmen dan pernikahan bait suci. Lalu dengan 
berhati-hati ayahnya menjelaskan bahwa ketika ia menetapkannya, ia akan menerima karunia 
Roh Kudus. Karunia ini akan menolongnya (gadis) mematuhi perjanjian yang telah 
dibuatnya. 

Ketika ia ditetapkan, diam-diam ia mengikat janji dengan Tuhan bahwa ia tidak akan pernah 
melakukan sesuatu yang akan menjauhkannya dalam mengambil langkah kedua itu. 
Sepanjang usia remajanya, dalam tekad dan ketika pencobaan begitu kuatnya, ia mengingat 
janjinya. Kini, bertahun-tahun kemudian, ibu dari enam orang anak, ia mengingat kembali 
betapa pentingnya janji itu dalam menolong dirinya tetap layak untuk menerima endowmen 
dan pernikahan selestial serta memulai keluarga kekalnya sendiri. 

80 



Pelajaran 10 

Pertanyaan dan Pikirkan tentang pertanyaan berikut ini yang dapat menolong para gadis memahami 
referensi bagaimana hidup mereka akan dipengaruhi oleh cara mereka mematuhi perjanjian mereka 

dengan Tuhan. Anda dapat minta para gadis menanggapi masing-masing dari ketiga 
pertanyaan dalam diskusi kelas, atau anda dapat membagi kelas menjadi tiga kelompok dan 
memberi mereka masing-masing kelompok sebuah pertanyaan untuk dibahas serta 
melaporkannya kemudian. 

Inilah pertanyaan-pertanyaan itu, bersama dengan referensi ayat suci, kutipan, serta gagasan 
untuk membantu anda memikirkan jawaban. 

1. Bagaimana jalan hidup anda dipengaruhi jika anda tidak membuat perjanjian? (Lihat A&P 
58:30; 132:7.) "Lihatlah dua orang pria, mereka mungkin sepadan dalam sifat kebaikan, 
mereka mungkin sepadan dalam moral, belas kasih, jujur dan adil, tetapi yang seorang 
telah dibaptiskan dan yang lainnya tidak. Ada perbedaan besar di antara mereka, karena 
yang seorang adalah putera Allah yang telah ditebus karena kepatuhan terhadap hukum-
hukumNya, dan yang lain tetap dalam kegelapan" (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1986, hal.97.) 

2. Bagaimana jalan hidup anda dipengaruhi jika anda membuat perjanjian tetapi tidak 
mematuhinya? (Lihat A&P 1:14-15; 58:29; hubungkan dengan pernyataan Penatua Cannon.) 
Bagaimana hidup menjadi berbeda tanpa berkat-berkat yang diuraikan Penatua Cannon? 

3. Bagaimana jalan hidup anda dipengaruhi jika anda membuat perjanjian dan tetap setia 
kepada perjanjian itu? (Lihat A&P 54:6; Mosia 5:7,15.) "Allah ... karena kasihNya kepada 
kita, dan belas kasihNya bersedia mengikat perjanjian dengan kita, agar kita dapat 
dijauhkan dari kegagalan, dari kesusahan, dari penyesalan, dan agar kita dapat terangkat 
ke ketinggian kemuliaan penuh yang dijanjikan bagi orang-orang yang setia dan bertahan 
sampai akhir" (EIRay L. Christiansen, dalam Conference Report, Okt. 1972, hal.46; atau 
Ensign, Jan. 1973, hal.51.) 

Penerapan Pelajaran 

Sarankan agar setiap remaja puteri menggunakan waktunya selama sakramen untuk 
memikirkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya pada waktu pembaptisan serta 
merencanakan bagaimana ia dapat mematuhinya dengan lebih penuh minggu yang akan 
datang. 
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Pernikahan Bait Suci— 
Persyaratan untuk Kehidupan Keluarga Kekal 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami bahwa pernikahan bait suci adalah penting untuk 
kehidupan keluarga kekal. 

PERSIAPAN 1. Gambar 8, Sepasang Pengantin, terdapat pada akhir buku pelajaran ini. 

2. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan 

Diskusi papan tulis Tunjukkan kepada remaja puteri gambar sepasang pengantin. Tuliskan pernikahan di papan 
tulis dan mintalah remaja puteri untuk menerangkan dengan satu kata saja apa arti gambar 
serta kata pernikahan itu bagi mereka. Dengan cepat tuliskan kata-kata itu di papan tulis. 
Daftar itu bisa mencakup kata-kata seperti: gaun pengantin, kebahagiaan, cincin, kekekalan, 
rekomendasi bait suci, bunga, pengiring, kasih, kelayakan, bulan madu, upacara, hadiah, teman, 
keluarga, petugas, dan resepsi. 

Hapuslah kata pernikahan dari papan tulis dan tuliskan pernikahan bait suci. Jelaskan kepada 
remaja puteri bahwa ada perbedaan antara pernikahan bait suci dengan upacara pernikahan. 
Ada banyak cara untuk merayakan pernikahan, seperti mengadakan resepsi dan memberi 
hadiah. Tetapi pernikahan bait suci itu sendiri merupakan upacara yang suci—perjanjian 
antara pengantin wanita, pengantin pria, dan Tuhan. Pengantin wanita berjanji kepada 
pengantin pria dan kepada Tuhan; pengantin pria berjanji kepada pengantin wanita dan 
Tuhan; dan pengantin pria dan wanita bersama-sama berjanji kepada Tuhan. Mintalah remaja 
puteri meneliti kata-kata pada daftar yang menggambarkan pernikahan bait suci dan bukan 
upacara pernikahan. Lingkarilah kata-kata ini. Tanyakan kepada remaja puteri apakah 
mereka ingin menambahkan kata-kata lain di daftar itu. 

Gambar dan penyajian Tunjukkan gambar sepasang pengantin dan jelaskan pernikahan bait suci tidak 
diselenggarakan dengan kemegahan serta upacara yang sering diasosiasikan dengan 
pernikahan besar-besaran di gereja. Pernikahan ini diselenggarakan di sebuah ruang pemete-
raian yang kecil, sederhana, dan indah. Pasangan itu berlutut saling berhadapan di altar di 
hadapan keluarga dan para teman dekat yang memegang rekomendasi bait suci. Seorang pria 
yang memiliki wewenang memeteraikan mereka untuk saat sekarang dan selama-lamanya 
memberi mereka nasihat. Lalu ia melaksanakan tatacara pemeteraian. 

Diskusi Mintalah remaja puteri memberikan alasan yang diberikan kaum muda yang tidak ingin 
menikah di bait suci. Di bawah ini adalah daftar alasan yang diberikan kaum muda. Dengan 
cepat pertimbangkan masing-masing alasan dengan kelas dan saran-saran lain yang mungkin 
diberikan para gadis. 

1. Ada yang tidak memahami pentingnya pernikahan bait suci. 

2. Ada yang menikah terlalu muda. 

3. Ada yang tidak ingin mengenakan garmen. 
4. Ada yang tidak layak (moral tidak bersih, tidak mematuhi Kata-kata Bijaksana, tidak 

membayar persepuluhan, dsb.) 
5. Ada yang orangtuanya, anggota keluarga, sanak saudara, atau teman-temannya tidak 

dapat datang di pernikahan. 
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6. Ada yang menikah dengan bukan anggota Gereja. 

7. Ada yang merasa tidak cukup yakin akan cinta mereka untuk menikah selama-lamanya. 

Kini mintalah remaja puteri memberikan alasan yang diberikan kaum muda yang ingin 
menikah di bait suci. Di bawah ini adalah daftar dari beberapa alasan yang diberikan kaum 
muda. Dengan cepat pertimbangkan hal-hal ini bersama dengan gagasan yang diberikan 
anggota kelas. 

1. Ini merupakan perintah Allah. 

2. Bapa Surgawi telah menjanjikan banyak berkat bagi mereka yang menikah di rumahNya 
dan hidup sesuai dengan perjanjian yang telah diikat di sana. 

3. Ini adalah satu-satunya cara memiliki suami dan isteri serta keluarga bersama saat 
sekarang sampai selama-lamanya. 

4. Ini dapat memperbolehkan kita berada di hadirat Allah, di tingkat kemuliaan yang 
tertinggi dalam kerajaan selestial. 

5. Para orangtua telah mengajarkan dan mengharapkan pernikahan bait suci bagi anak-anak 
mereka. 

6. Teman-teman telah menikah di bait suci. 

7. Pasangan itu begitu saling mengasihi sehingga mereka ingin bersama selama-lamanya. 

8. Setiap pasangan dapat tahu bahwa pasangannya menghargai injil. 

9. Setiap pasangan dapat diyakinkan bahwa pasangannya itu murni serta bajik. 

Pernikahan Bait suci adalah Tatacara Kekal 

Cerita Bacalah pernyataan dari Penatua Bruce R. McConkie berikut: 

"Baru-baru ini isteri saya dan saya mengadakan pembicaraan serius dengan mana kami 
menghitung banyaknya berkat kami. Kami menyebut sejumlah besar hal yang telah datang 
kepada diri kami, oleh karena Gereja, oleh karena keluarga kami, oleh karena pemulihan 
kebenaran kekal yang sangat mulia yang telah terjadi pada zaman ini; dan kemudian dia 
sampai kepada puncak pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan ini: 'Berkat terbesar 
apakah yang telah datang dalam hidupmu?' 

"Tanpa ragu sedikitpun saya berkata, 'Berkat terbesar yang telah datang kepada diri saya 
terjadi pada tanggal tigabelas Oktober 1937 pada pukul 11.20 ketika saya memperoleh hak 
istimewa untuk berlutut di Bait Suci Salt Lake di altar Tuhan serta menerima kamu sebagai 
rekan kekal.' 

"Nah, kamu telah lulus ujian itu/ 

"Saya percaya bahwa satu-satunya hal yang paling penting yang pernah dilakukan setiap 
Orang Suci Zaman Akhir di dunia ini adalah menikah dengan orang -yang tepat, di tempat 
yang tepat, oleh orang yang memiliki wewenang yang tepat; dan kemudian—ketika mereka 
telah dimeteraikan sedemikian rupa oleh kuasa dan wewenang yang telah dipulihkan oleh 
Elia sang nabi—hal yang tetap paling penting yang dapat dilakukan setiap Orang Suci Zaman 
Akhir adalah hidup sedemikian rupa sehingga syarat-syarat serta kondisi perjanjian yang 
telah dibuat itu akan terikat dan ampuh bagi saat sekarang dan selama-lamanya" ('Agency or 
Inspiration?' New Era, Jan. 1975, hal.38.) 

Penyajian guru Jelaskan bahwa semua kuasa yang mengikat seorang pria dan wanita bersama-sama untuk 
kekekalan adalah imamat. Ketika seorang pria dan wanita menikah di bait suci, mereka 
membuat perjanjian, atau janji, melalui kuasa keimamatan dengan Bapa mereka di Surga 
bahwa mereka akan menjalankan hidup yang saleh serta mematuhi perintah-perintahNya. 
Bapa mereka di Surga berjanji bahwa mereka, beserta anak-anak mereka, dapat bersama-sama 
sebagai keluarga selama-lamanya. Bapa Surgawi juga menjanjikan kepada pasangan itu 
banyak berkat istimewa lainnya jika mereka saleh dan mematuhi perintah-perintahNya. 
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Diskusi • Mengapakah menikah dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, oleh orang yang 
berwenang yang tepat adalah satu-satunya hal yang paling penting yang dapat dilakukan 
seseorang dalam hidup ini? 

• Seberapa pentingkah pernikahan itu? 

• Mengapa Bapa Surgawi mengharapkan putera dan puteriNya menikah di bait suci? 

• Adakah kuasa lainnya selain imamat yang dapat memeteraikan pria dan wanita untuk 
kekekalan? 

• Bagaimana pernikahan bait suci dapat membantu suami dan isteri berkembang secara 
kekal? 

• Apabila pasangan telah dinikahkan oleh petugas catatan sipil, apakah perjanjian pernikahan 
itu terikat sepanjang kekekalan? Mengapa atau mengapa tidak? 

Penyajian guru Jelaskan bahwa Bapa Surgawi telah memerintahkan para putera dan puteriNya untuk 
menikah di bait suci. Presiden Kimball berkata: "Hanya melalui pernikahan selestial 
seseorang dapat menemukan jalan yang lurus dan sempit. Kehidupan kekal tidak dapat 
diperoleh dengan cara lain apapun. Tuhan sangat khusus dan sangat pasti dalam masalah 
pernikahan" ("Marriage—The Proper Way," New Era Pebr. 1976, hal.6.) Untuk melanjutkan 
sebagai suami dan isteri sepanjang kekekalan, pasangan harus dinikahkan oleh wewenang 
imamat di rumah Tuhan kemudian hidup sesuai dengan perjanjian yang mereka buat di bait 
suci. 

Sekaranglah Saatnya Mempersiapkan Diri bagi Pernikahan Bait Suci 
Kutipan dan diskusi Baca dan bahaslah dua kutipan dari mantan Presiden Gereja berikut ini: 

"Saya percaya bahwa tidak ada pria atau wanita remaja Orang Suci Zaman Akhir yang layak 
dapat membebaskan diri dari setiap usaha yang pantas untuk tidak datang di rumah Tuhan 
untuk memulai hidup bersama. Sumpah pernikahan diadakan di tempat-tempat suci ini dan 
perjanjian kudus yang merupakan bagian saat sekarang dan selama-lamanya telah terbukti 
melawan banyak pencobaan hidup yang cenderung menghancurkan rumah tangga dan 
memusnahkan kebahagiaan. 

"Berkat serta janji yang datang dari awal kehidupan bersama, untuk saat sekarang dan 
kekekalan, di bait suci Tuhan tidak dapat diperoleh dengan cara lain apapun dan para pria 
serta wanita remaja Orang Suci Zaman Akhir yang layak yang memulai hidup bersama 
sedemikian rupa mendapati bahwa kerekanan kekal mereka di bawah perjanjian kekal 
menjadi landasan di atas mana dibangun kedamaian, kebahagiaan, kebajikan, kasih, dan 
segala macam hidup kekal lainnya, di sini dan setelahnya" (Heber J. Grant, 'President of the 
Church Speak on Temple Marriage', New Era, Juni 1971, hal.8.) 

"Kini, benih dari kehidupan pernikahan yang bahagia telah ditabur di masa muda. 
Kebahagiaan tidak dimulai di altar; benih itu dimulai selama masa remaja dan berpacaran. 
Benih-benih kebahagiaan ini ditabur melalui kemampuan anda untuk mengendalikan 
dorongan nafsu anda. Kebersihan moral hendaknya menjadi sifat dominan di antara kaum 
remaja. Hanya ada satu standar dalam Gereja. Standar itu penerapannya sama terhadap anak 
lelaki maupun para gadis. Jika anda mengikuti standar itu — juga, bila anda mau 
mendengarkan bisikan hati nurani anda—anda akan tahu bahwa menguasi diri selama masa 
remaja dan memenuhi satu-satunya standar moral ini adalah sumber kejantanan yang 
perkasa, mahkota kewanitaan yang indah, landasan rumah tangga yang bahagia, serta faktor 
penopang bagi kekuatan dan keabadian manusia. 

"Kelalaian di masa muda adalah seperti hutang pribadi yang harus dibayar di masa tua. 
Duapuluh, tigapuluh, empatpuluh tahun untuk selanjutnya, anda harus membayarnya. 
Pengendalian dan kebersihan moral juga merupakan benih yang ditabur yang akan 
memberikan manfaat besar di tahun-tahun selanjutnya, dan tahun-tahun itu berlalu dengan 
cepat—oh, begitu cepatnya" (David O.McKay, "The Choice of an Eternal Companion," 
Improvement Era, Apr. 1965, hal.285.) 
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Sukacita Dapat Datang kepada Remaja Puteri melalui Pernikahan Bait Suci 

Cerita Bacalah kisah berikut ini: 

"Semua berawal pada hari Minggu pertama di bulan Maret itu. Begitukah? Saya kira 
sesungguhnya tidak ada permulaannya, karena Karen, Emily, dan saya telah berteman baik 
selamanya. Apakah itu merayakan ulang tahun dan merajut dompet yang sama di Pratama 
sebagai gadis remaja atau berbaris di regu baris berbaris serta kencan berdua atau bertiga di 
sekolah lanjutan, agaknya perbedaan yang sangat banyak dari kepribadian kami rupanya 
saling melengkapi, dan selama 15 tahun kami hampir tidak terpisahkan. 

"Setelah tamat dari sekolah lanjutan, bagaimanapun, segala sesuatu mulai mengubah 
kegembiraan tiga serangkai kami. Karen dan Emily tinggal di rumah dan memasuki 
universitas, sedangkan saya tinggal sejauh tiga jam perjalanan di sebuah asrama mahasiswa 
perguruan tinggi negeri yang kecil bersama lima orang yang asing. Setelah bertahan sekian 
lamanya bersama-sama, kami bertanya-tanya apakah yang mungkin dapat dilakukan oleh 
jarak beberapa kilometer terhadap persahabatan kami yang erat itu. Tetapi kami segera tahu 

"Saya menyadari bahwa komunikasi istimewa kami telah lenyap, tetapi saya tetap terkejut 
ketika pada suatu hari membuka surat saya dan menemukan pemberitahuan pernikahan dari 
Emily. Yang lebih mengejutkan lagi ialah tidak adanya kata Bait Suci dalam pemberitahuan 
itu. 

"Saya bergegas pulang akhir pekan itu dan langsung menuju rumah Emily. Di sana kami 
berbincang—berbicara dengan cara yang hampir terlupakan yang kami lakukan selama 
bertahun-tahun yang lalu. Ia baru mengenal Ted selama dua bulan, tetapi ia adalah pria yang 
paling tampan, cerdas, dan populer di kampus. Mereka berdua akan menyelesaikan 
perguruan tinggi, dan kemudian Ted akan melanjutkan ke sekolah gigi. Orangtua setuju 
untuk membantu membiayai mereka, sehingga tidak akan timbul masalah. Setelah dia lulus, 
Emily bergurau, apa yang harus mereka lakukan hanyalah cuma duduk dan mengeruk uang. 

"Sekali lagi saya mulai merasa dekat dengan Emily, ketika tiba-tiba, saya mendengar diri 
saya menanyakan dengan nyaring mengapa tidak menyebutkan bait suci pada 
pemberitahuannya. 'Oh, kami tidak dapat/ katanya, sikapnya yang sembrono tidak benar-
benar menutupi kecemasan yang saya rasakan. Pertama-tama Ted adalah anggota gereja 
Baptis, disamping itu, kami ingin menikah di rumah ski milik orangtuanya dan menulis 
upacara kami sendiri. Sebuah pernikahan seharusnya sangat pribadi dan berarti, bukan hanya 
janji-janji yang sama bagi setiap orang. Suatu hari kelak Ted akan menjadi anggota Gereja. 
Tetapi sekalipun ia tidak masuk Gereja, ayah saya bukan anggota dan itu tidak menghentikan 
keaktipan ibu saya. Hal itu tidak bakal menghentikan saya juga." 

"Pada saat Emily melanjutkan kata-katanya dengan sedikit bergurau yang dilakukannya 
dengan baik sekali, perlawanannya telah membangun sebuah tembok di antara kami sekali 
lagi. Apa yang dapat saya katakan? Setelah beberapa saat mengobrol dengan tergagap-gagap 
berusaha mengurangi kegelisahan, saya mengucapkan selamat tinggal." 

Berhentilah sebentar membaca kisah ini dan mintalah para gadis memikirkan pertanyaan ini: 

• Jika anda teman Emily, apa yang akan anda katakan kepadanya? 

Lanjutkan kisah itu: 

"Tiga minggu berikutnya saya menghadiri pernikahan Ted dengan Emily di rumah ski. 
Berlawanan dengan apa yang saya harapkan, acara itu merupakan acara yang sangat 
memukau—meskipun tidak secara keagamaan apapun. Mereka berdua saling membacakan 
puisi sebagai upacara, sementara suling dengan lembut dimainkan sebagai latar belakangnya. 
Setelah itu ada acara dansa, dengan punch (sejenis minuman campuran yang tidak 
mengandung alkohol) bagi kami para orang Mormon dan sampanye bagi yang lainnya. 
Dapat saya katakan, orangtua Ted sangat luar biasa kayanya, dan merekalah yang telah 
merencanakan keseluruhan pernikahan itu. Mereka merasakan kebahagiaan yang tidak alang 
kepalang karena menantu perempuan mereka yang baru (dan boleh jadi sedikit karena 
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sampanye juga). Tetapi saya perhatikan mata ibu Emily benar-benar merah dan bengkak— 
sepertinya ia telah banyak menangis. Para ibu selalu begitu—khususnya bila itu adalah satu-
satunya anak mereka. 

"Cukup mengejutkan, Emily tetap aktip di Gereja. Dengan segala tugas sekolah serta 
kewajiban-kewajiban pernikahannya, ia dengan setia menghadiri pertemuan-pertemuannya 
serta bertugas sebagai pembantu perpustakaan. Ia dan Ted tinggal di sebuah apartemen di 
lingkungan kami dan saya sering melihatnya. Ia selalu memberi laporan dengan bersemangat 
tentang pernikahannya kepada saya dan menceritakan betapa baiknya Ted kepadanya. 'Itulah 
kehidupan,' pikir saya. 

"Enam bulan kemudian Karen menikah dengan seorang purna misi yang baru saja 
menyelesaikan tingkat sarjana di bidang pendidikan. Mereka menikah di Bait Suci Logan, 
sudah tentu saya tidak dapat hadir. Tetapi saya hadir pada resepsi di aula budaya kami dan 
sangatlah indahnya . 

"Saya masih terus melihat Emily, datang ke Gereja dengan berseri-seri dan menyukai segala 
yang dikerjakannya. 'Sama sekali tidak ada masalah/akan ia katakan. 'Ia benar-benar 
beraliran sangat bebas. "Kamu pergi ke gerejamu dan aku ke gerejaku." Hanya ia tidak 
sekalipun pergi ke gerejanya.' Tetapi di balik pikiran saya, saya juga dapat melihat Emily 
ketika kami masih sama-sama kecil; berdoa agar ayahnya yang bukan anggota dapat 
membaptiskannya, berpikir sekiranya ayahnya dapat mengantarnya ke pesta ayah-putri di 
Pratama, berusaha pura-pura tidak menjadi soal ketika ia pergi main golf dan bukan 
menghadiri wisuda seminarinya. Namun kehidupan masa kecil hanya merupakan bagian 
kecil dari hidupnya. Perbedaan apa yang sesungguhnya terjadi dalam perjalanan panjang ini? 

"Karen dan Emily, tetap melakukan segala sesuatu bersama-sama, dalam seminggu 
mempunyai bayi perempuan. Saya membawa pakaian merah jambu untuk gadis kecil Emily 
dan benar-benar jatuh cinta kepadanya. Ibu Karen pada suatu hari memberitahu saya di 
gereja bahwa Karen, David, dan si kecil Melissa mereka akan datang pada bulan Maret untuk 
memamerkan bayi dan memperoleh berkat dimana kakek serta ketiga abang Karen tersayang 
semuanya dapat berdiri di dalam lingkaran pemberkatan itu. 

"Lalu datanglah hari Minggu pertama di bulan Maret itu... 

"Ketika saya berjalan ... ke gedung gereja, saya berjumpa dengan Emily serta bayinya di 
serambi. Ini merupakan pertama kalinya ia datang kembali ke gereja semenjak kelahiran Julie. 
Kami bercakap-cakap sejenak kemudian masuk gedung gereja. Emily dan ibunya duduk di 
deretan di depan saya ... 

"Melalui deretan kepala dan bahu dimana saya melihat dari tempat saya di baris keempat 
dari belakang, saya menangkap pandangan sekilas dari Karen dan keluarganya yang lain 
yang mengisi seluruh bangku tengah ... 

"Setelah lagu dan pengumuman dan setelah kami mengambil sakramen, Uskup Edwards 
berdiri di belakang mimbar dan berkata," Siang ini kita mempunyai sesuatu yang sangat 
menggembirakan. Saya tahu bahwa sebagian besar dari anda telah kenal Karen Evans sejak ia 
masih gadis kecil.' Emily menoleh kebelakang kepada saya serta dengan sengaja 
mengerdipkan matanya, tetapi lalu dengan menyolok memalingkan kepalanya ke muka 
ketika uskup melanjutkan, 'Kini, pada siang ini Karen, yang sekarang menjadi Karen Sanders, 
telah membawa gadis kecilnya untuk menerima nama serta berkat dari suaminya. Yang akan 
membantu dalam lingkaran pemberkatan adalah ayahnya serta para saudara lelakinya.' 

"Ketika saya memperhatikan David mengambil gadis kecilnya dari Karen dan dengan sangat 
khidmat membawanya ke depan, saya dapat melihat Emily dari samping. Airmatanya 
dengan cepat memenuhi matanya yang cekung dan berwarna biru, dan mengalir di wajahnya 
sampai di kepala Julie yang berambut halus. Punggungnya berguncang keras ketika ia 
membenamkan kepalanya ke leher bayinya. Dengan lembut ibu Emily merangkulkan 
tangannya ke bahu anaknya yang bergetar, dan saya dapat melihat bahwa iapun menangis. 
Emily memandang, dan saya mendengar hembusan napasnya dalam bisikan yang putus asa, 
'Oh, ibu! Siapa yang akan memberkati bayi saya?' 
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"Aku memberkatimu, Melissa, dengan pikiran dan tubuh yang sehat, saya mendengar David 
Sanders berkata di depan ruangan/ dan agar engkau hidup benar, sehingga bila waktunya 
tiba, engkau akan bertemu dengan putera terpilih Bapa kita di Surga, seseorang yang 
menghormati imamatnya, serta akan membawamu ke bait suci Tuhan untuk dimeteraikan 
kepadanya demi kekekalan/ Dari awal sampai selesainya seluruh pemberkatan dan selama 
sisa pertemuan, syal Julie, bayi, basah dengan air matanya. 

"Dan kini, meskipun setahun telah berlalu ... kapan saja ... saya melihat seorang ibu hanya 
dengan bayinya, sesuatu mencengkam hati saya. Karena saya masih terus melihat Emily" 
(Carolyn White Zaugg, "I Keep Seeing Emily," New Era, Juni 1975, hal.26-29). 

Kesimpulan 

Kutipan Bacalah ceramah Penatua Boyd K.Packer berikut ini. Anda dapat juga membuat salinan 
pernyataan ini bagi setiap gadis. 

"Saya membayangkan kamu pergi ke bait suci untuk dimeteraikan untuk saat sekarang dan 
selama-lamanya. Aku ingin sekali berbicara kepadamu mengenai tatacara pemeteraian kudus 
ini, tetapi hal ini tidak dapat kita lakukan di luar dinding yang suci ini. Sifat yang sangat 
dasar dari segalanya itu dianugerahkan ke atas diri kita di altar pernikahan yang sangat 
menakjubkan ini adalah sangat berharga untuk dinantikan dan bagi semua orang yang 
bertahan ... 

"Tetapi ini bukan penggenapan kisah percintaan. Di dalam buku, atau drama, di panggung, 
tirai diturunkan disini. Tetapi tidaklah demikian dengan kasih yang sejati. Ini bukanlah 
akhir—hanya permulaan" (Eternal Love [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973, hal.20). 
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13 
Catatan Pribadi 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan menyadari pentingnya membuat catatan pribadi 

PERSIAPAN 1. Siapkan sebuah salinan dari setiap kedua set pertanyaan yang terdapat di awal pelajaran. 
Sertakan referensi ayat suci tetapi bukan jawaban. 

2. Persiapkan diri untuk menceritakan kepada remaja puteri tentang salah seorang leluhur 
anda dan bagaimana orang ini telah mempengaruhi hidup anda; atau mintalah seorang 
tamu, yang telah disetujui oleh penasihat keimamatan, untuk menceritakan kepada kelas 
mengenai seorang leluhur. 

3. Siapkan selebaran kutipan yang terdapat dalam ringkasan pelajaran untuk diberikan 
kepada setiap anggota kelas. 

4. Tugasi dua atau tiga orang gadis untuk menceritakan secara singkat tentang salah seorang 
kakek atau nenek atau buyut mereka dan bagaimana orang ini telah mempengaruhi hidup 
mereka. 

5. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

6. Lihat pada akhir pelajaran ini untuk pilihan kegiatan sejarah keluarga. 

Bapa Surgawi Memerintahkan Anak-anakNya Membuat Catatan Pribadi. 

Bagilah kelas menjadi dua kelompok. Pastikan bahwa setiap kelompok mempunyai empat 
kitab standar dan sebuah pensil. Berikan kepada satu kelompok pertanyaan serta referensi 
ayat suci untuk set A di bawah ini dan kelompok lainnya set B. Beri waktu lima menit 
kepada remaja puteri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. 

Pertanyaan untuk Set A 

1. Siapa yang mencatat informasi pertama dalam buku peringatan (Musa 6:5-8) 

2. Sebutkan dua nabi Perjanjian Lama lainnya yang membuat buku peringatan. (Musa 6:45-
46; Maleaki 3:16) 

3. Ketika tatacara keimamatan seperti baptisan dan pernikahan bait suci dilaksanakan, 
dimana catatan ini dibuat? (A&P 128:7) 

4. Apa alasan untuk membuat buku harian atau sejarah pribadi? (2Ne.25:23) 

5. Ketika Kristus menampakkan diri kepada bangsa Nefi, Dia tahu bahwa beberapa kejadian 
penting tidak ditulis dalam catatan mereka. Apa yang diperintahkanNya untuk dilakukan 
orang-orang? (3 Ne.23:6-13) 

Jawaban untuk Set A 

1. Adam 
2. Henokh dan Maleaki 
3. Di bumi dan di surga 

4. Untuk membujuk anak-anak kita agar percaya kepada Kristus. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Kuiz 
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5. Untuk menuliskan kejadian yang mereka telah lalaikan mencatatnya. 

Pertanyaan untuk Set B 

1. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah keturunan Daud dan Abraham? (Mat.lrl) 

2. Mengapa Nefi dan saudara-saudaranya kembali ke rumah Laban? (lNe.3:14) 

3. Mengapa Nefi membuat catatan tentang hidupnya ketika ia dan keluarga ayahnya 
meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Amerika? (lNe.l:l-3) 

4. Siapa yang mengajar Adam serta anak-anaknya tentang bagaimana membuat buku 
peringatan? (Musa 6:46) 

5. Bagaimana Abraham memperoleh pengetahuan tentang hak-hak keimamatan serta tentang 
penciptaan? (Abr.l:31) 

Jawaban untuk Set B 

1. Keterangan ini dicatat dalam Alkitab 

2. Untuk mendapatkan catatan tentang bangsa Yahudi serta silsilah para leluhur mereka. 

3. Karena ia memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang baik serta misteri Allah. 

4. Mereka diajar tangan Tuhan. 

5. Telah tertulis dalam catatan para leluhurnya. 

Diskusi Mintalah setiap kelompok melaporkan jawaban atas sekumpulan pertanyaan itu kepada 
kelas. Setelah remaja puteri menjawab kuiz tsb., mintalah seluruh kelas menanggapi hal 
berikut: 

• Keterangan seperti apakah yang ditulis Musa, Nefi, dan Abraham dalam buku peringatan 
mereka? (nama anggota keluarga, peristiwa penting, kesaksian pribadi, nubuat tentang hal-
hal yang akan datang, berkat yang mereka terima dari Bapa mereka di surga, dan perintah 
yang mereka terima.) 

• Mengapa penting membuat catatan pribadi? (Melalui catatan pribadi, seseorang dapat 
membagikan kepada keturunannya peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, kesaksiannya, 
pikiran dan perasaannya, dan catatan tentang berkat-berkat Bapa Surgawi kepadanya). 

• Bagaimana anda tahu bahwa Bapa Surgawi menghendaki anda membuat catatan tentang 
hidup anda? (Sejak permulaan zaman, Dia telah memerintahkan anak-anakNya untuk 
membuat catatan pribadi tentang hidup mereka. Dan para nabi modern telah mengajak kita 
membuat buku harian sepanjang hidup kita.) 

Catatan Tentang para Leluhur Dapat Mendatangkan Sukacita dan Kekuatan 

Cerita Bacakan atau ceritakan kisah fiksi berikut ini: 

"Paman buyut Benyamin telah meninggal sekitar 30 tahun yang lalu dan beberapa harta 
miliknya dikumpulkan dalam peti tua di loteng rumah pertanian. 

"Saya heran mengapa kakek menyimpan (barang-barang paman buyut) selama bertahun-
tahun ini/omel John ketika ia membantu ibu serta kakaknya menyortir barang-barang itu. 
Kakek meninggal beberapa minggu yang lalu dan Jennie Lynn, satu-satunya putrinya yang 
masih hidup, serta kedua anaknya telah datang untuk membersihkan rumah keluarga yang 
tua itu. 

"John melemparkan topi lakan yang sudah tidak berbentuk ke dalam tong besar di tengah-
tengah ruangan. 'Wah, pernahkah engkau memikir bila pohon keluargamu diserang penyakit 
yang menyerang akar-akarnya? Yang saya maksud, untuk apa mereka menyimpan segala 
barang rongsokan ini? Lihat buku tua yang bobrok ini seperti: Pamel, atau Anugerah Kebajikan!' 

" 'Itu, jawab kakaknya Alice dengan tenang, 'adalah buku novel Inggris pertama yang pernah 
ditulis. Tolong taruhlan dengan baik di kotak "penyimpanan' ". 
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" Nah, bagaimana dengan ini? Buku catatan yang digunakan hanya sebagian? Siapa yang 
punya pikiran sehat mau menyimpan buku itu? ... 
"Jennie mendekat dan melihat ke buku yang dipegang John ... 
"Dapatkah kamu melihat apa yang ditulis? Alice bertanya, menggabungkan diri dengan ibu 
serta adiknya. 
" 'Tenang/ John menjawab sementara ia duduk dan mulai membaca, melompat dari halaman 
sini ke halaman sana. 

"4 Mei 1888 ... 
"Hei, kelihatannya seperti buku atau catatan harian atau seperti itu!" 

"4 Mei 1888; ibu mengunci biola saya lagi di lemari dari kayu cedar pagi ini. Ia berkata 
bahwa biola itu menjadi godaan yang sangat besar bagi saya sebelum sapi-sapi diperah. Saya 
kira, ia benar. Adalah baik bahwa anak laki-laki lainnya lebih rajin dari saya atau kami tidak 
akan mampu memberi makan kami semua yang berjumlah delapan orang dari beberapa 
hektar ini. Seandainya ayah masih hidup kami tentu dapat mengurus dengan lebih baik. 

"3 September 1888; bapak Carter memberitahu ibu hari ini bahwa ia telah mengajar saya apa 
yang telah diketahuinya dan saya perlu guru yang lebih tinggi kemampuannya. Ada sister 
Kendall di Coalville yang pada suatu waktu dianggap telah bermain dengan orkes 
Philadelphia sebelum masuk Gereja dan pindah ke barat. Ibu berjanji bahwa saya dapat 
memintanya jika sister Kendall mau mengambil saya sebagai murid. Satu-satunya kesulitan 
adalah berapa banyak ia akan minta bayaran untuk pelajaran itu. Saya akan diperbolehkan 
mengurus ayam dan menyimpan uang hasil telur untuk membayar pelajaran musik saya ... 

"8 April 1892; hari ini saya sadar bahwa ada tiga hal yang lebih saya kasihi daripada yang 
lainnya: Tuhan, keluarga, dan musik saya. Sekarang saya tahu bahwa mengasihi sesuatu 
tidak perlu menghalangi kasih terhadap yang lainnya. Apabila kesemuanya itu baik, 
semuanya akan berjalan bersama-sama. 

"1 Desember 1892, Sudah sangat larut malam, tetapi saya tidak dapat tidur. Saya telah 
menyalin musik dengan bantuan ibu sepanjang malam. Saya telah diminta untuk pergi ke 
Salt Lake untuk percobaan penempatan pada orkes daerah ... 

"5 Desember 1893, Setelah beberapa minggu berlatih diselingi dengan berjam-jam berdoa, 
saya pergi ke Salt Lake untuk dicoba. Pak Dean, pemimpin musik, memberitahu saya bahwa 
saya adalah pemain biola yang hampir sempurna yang pemah ia dengar dari sebelah barat 
Denver. Mungkin tidak banyak dari sebelah barat Denver yang telah ia dengar, tetapi ibu 
senang ketika saya memberitahukannya. Saya akan berada di Denver untuk gladiresik pada 
awal musim gugur, dan saya akan memperoleh cukup uang bagi keperluan saya sendiri 
ditambah sedikit untuk disisihkan bagi ibu serta yang lainnya. Hari Minggu di pertemuan 
sakramen saya akan main Mozart yang telah saya pelajari sebagai percobaan. 

"11 Maret 1893, Mengapa hal ini terjadi sekarang? Mengapa justru di puncak hidup saya ini? 
Setelah pertemuan sakramen pada hari Minggu, Uskup Reynolds memanggil saya ke 
kantornya dan menanyakan kepada saya bagaimana percobaan musik berlangsung. Saya 
memberitahu kepadanya bahwa saya telah digaji, dan ia menanyakan apakah saya tidak 
dapat menangguhkan bermain orkes itu selama dua tahun. Ia menjelaskan kepada saya 
bahwa sebelum saya mulai mencari uang, ada hal lainnya yang saya berhutang kepada 
Tuhan. Dengan 'tanpa keraguan' dalam pikirannya bahwa adalah kehendak Tuhan, ia minta 
saya menerima panggilan misi. Saya tahu bahwa saya telah berhutang segala hal yang saya 
miliki kepada Allah saya dan dua tahun jauh dari biola saya bukanlah hal yang banyak 
diminta, namun saya pikir hal itu hampir merupakan pengorbanan yang melampaui apa 
yang dapat saya tanggung. Masih dengan pengetahuan yang tidak pasti dalam hati saya dan 
yang lebih menakutkan daripada ragu-ragu maka saya berjanji kepada uskup bahwa 
sekiranya ada cara lain bagi kami untuk memperoleh uang, saya akan menerima panggilan 
itu ... 

"13 Maret 1893: Tadi malam saya beritahu ibu tentang panggilan misi itu. Ia merasa sangat 
gembira. Ayah selalu ingin melayani misi, katanya, tetapi ia telah terbunuh sebelum 
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melaksanakannya. Kini saya dapat memenuhi misi menggantikannya. Ketika saya tanyakan 
kepadanya bagaimana cara kita memperoleh uang, wajahnya menjadi suram. Dengan 
menjelaskan kepadanya bahwa saya tidak akan mengijinkan ia menjual apapun dari tanah 
itu, saya memberitahu kepadanya tentang janji bersyarat yang telah saya sampaikan kepada 
uskup. Dengan tenang ia menatap saya sejenak lalu berkata, 'Ben, ada satu cara dimana kita 
dapat memperoleh uang. Keluarga ini mempunyai sesuatu yang harganya cukup tinggi 
untuk mengirimmu pergi misi. Engkau harus menjual biolamu/ 

"17 Maret 1893: Janji harus ditepai, dan ada jalan. Senin yang akan datang, saya akan pergi ke 
Salt Lake dan menjual biola saya. Jika saya dapat memperoleh sejumlah uang yang 
diperlukan bagi perjalanan saya, dengan segera saya akan berangkat memenuhi misi saya. 
Saya telah membuat keputusan dan saya merasa tenteram. 

"23 Maret 1893: Pagi ini saya bangun lalu mengambil biola saya dari kotaknya. Sepanjang 
hari saya main musik yang saya senangi. Pada malam hari ketika cahaya mulai memudar dan 
saya tahu saya tidak dapat bermain lebih lama lagi, saya menaruh alat musik itu di kotaknya. 
Itu sudah cukup. Besok pagi saya berangkat. 

" 'Begitulah/ John berkata dengan tidak percaya. 'Kisah itu berakhir disini. Tidak ada lagi, 
Apa yang terjadi? Apakah ia kembali dan memperoleh biola yang lain? Kembalikah dia? 
Dapatkah ia bermain dalam orkes simponi? Bu, tahukah ibu apa yang terjadi?' 

" 'Entahlah, John, 'ibunya menjawab dengan tenang. 'Saya kira ada orang-orang di sekitar 
yang tahu, tetapi saya sungguh tidak berkeberatan mengetahui kisah itu berakhir disini. 
Engkau telah tahu hal yang paling penting mengenai dirinya/ 

" 'Tunggu!' lengking John. 'Lihat, ada sedikit lagi tulisan di belakang buku catatan.' Ia 
melihat sekilas pada catatan singkat, sedikit terbatuk menutupi suara lain yang hampir lolos 
dari tenggorokannya, dan menyerahkan buku itu kepada Jennie. 'Ibu sajalah/ ia berkata, 
takut untuk mempercayai dirinya sendiri terhadap kata-kata selanjutnya. 

"Jennie mengambil buku itu, pindah ke dekat jendela kecil untuk memperoleh cahaya yang 
telah memudar, serta melihat pada halaman itu. Tangan yang menulis kata-kata ini tidaklah 
sekuat atau seteguh tangan yang memulai catatan harian itu, tetapi huruf-hurufnya masih 
ditulis dengan hati-hati dan berbentuk sama. Ia membaca: 

"23 Juni 1938: Keputusan yang paling besar yang pernah saya buat dalam hidup saya adalah 
mengorbankan sesuatu yang paling saya senangi kepada Allah yang lebih saya kasihi. Dia 
tidak pernah melupakan saya karenanya. Benyamin Landart" (Karen Nolen, "Benjamin: Son 
of the Right Hand,' New Era, Mei 1974, hal. 35-37). 

Diskusi • Dari pengalaman Alice dan John, apa yang dapat kita pelajari tentang membuat catatan 
harian? 

• Apa yang dipelajari Alice dan John tentang paman buyut mereka dari catatan hariannya? 

• Apa pendapat anda tentang perasaan Alice dan John terhadap paman buyut mereka setelah 
membaca catatan hariannya? 

• Bagaimana catatan harian Benyamin Landart dapat mendatangkan kebahagiaan bagi 
hidupnya? 

• Bagaimana catatan pribadi seseorang dapat memberkati hidup anak-cucu orang itu? 

• Apakah anda tahu beberapa hal yang menarik tentang hidup para orangtua anda ketika 
mereka seusia anda? 

• Apakah anda suka mendengarkan mereka menceritakan tentang masa kecil mereka, 
bagaimana mereka bertemu dan menikah, dan tentang diri anda ketika anda kecil? 

• Bagaimana pengetahuan tentang hidup para orangtua anda atau leluhur anda dapat 
membantu anda untuk hidup dengan lebih berani pada saat sekarang? 

Penyajian guru Jelaskan bahwa membaca catatan harian paman buyut mereka, Alice dan John mempelajari 
tentang keluarga Benyamin Landart serta minat pribadinya. Mereka juga mempelajari tentang 
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kasihnya terhadap Bapa Surgawinya. Ketika mereka mempelajari tentang hidupnya, kasih 
mereka terhadapnya berkembang. Sebuah catatan harian dapat menolong kita mengingat 
kejadian-kejadian dalam hidup kita. Membuat catatan pribadi dapat mendatangkan sukacita 
bagi anak cucu kita. 

Seorang wanita muda berkomentar, "Merupakan tradisi dalam keluarga kami untuk 
membuat catatan harian ... Pada waktu acara-acara malam keluarga kami ayah saya 
membacakan cerita dari catatan harian kakek buyut saya, dan hal itu benar-benar mengilhami 
saya untuk membuatnya. Jika keturunan saya memperoleh sebagian kesenangan yang telah 
saya terima dengan membaca catatan harian kakek saya, waktu saya akan sangat berharga 
untuk melanjutkannya" (Laura Call, dikutip dari Kathleen Lubeck, "A Journal Called Lucy," 
New Era, Nop. 1981, hal.40). 

Kisah pribadi Bagikan kepada para remaja puteri sebuah kisah tentang salah seorang leluhur anda dan 
ceritakan bagaimana pengalaman hidup orang lain telah mempengaruhi anda, atau mintalah 
tamu pengunjung membagikan pengalaman. Lalu mintalah remaja puteri yang telah 
mempersiapkan kisah tentang kakek nenek atau buyut mereka untuk menceritakannya 
kepada para anggota kelas. 

Kesimpulan 

Bagikan selebaran pernyataan Presiden Spencer W.Kimball berikut ini dan mintalah mereka 
membacanya dengan suara nyaring: 

"Kami mendorong para remaja kita agar mulai sekarang menulis dan membuat catatan 
tentang segala hal yang penting dalam hidup mereka" ("The Angels May Quote from It," 
New Era, Okt.1975, hal. 4.) 

"Saya berjanji kepada anda bahwa bila anda mau membuat buku dan catatan harian, 
keduanya itu tentu akan menjadi sumber ilham yang besar bagi keluarga anda, bagi anak 
anda, cucu anda, serta yang lainnya terus sepanjang generasi. Masing-masing dari kita 
penting bagi orang-orang yang dekat dan mengasihi kita dan ketika keturunan kita membaca 
pengalaman hidup kita, mereka juga akan mengenali serta mengasihi kita. Dan pada hari 
yang mulia itu apabila para keluarga kita berkumpul bersama dalam kekekalan, kita telah 
saling kenal" ("Presiden Kimball Speaks Out on Personal Journals," New Era, Des. 1980, 
hal.26.) 

Pilihan Kegiatan 
Sejarah Keluarga 

Mencari Leluhur Anda dengan Family Search 

TUJUAN Setiap anggota kelas akan mempelajari apakah Family Search itu, bagaimana hal itu dapat 
menolong mereka meneliti leluhur mereka, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk 
membantu membuat Family Search lebih bermanfaat. 

RINCIAN 

PERSIAPAN Sebagai persiapan, penasihat kelas dapat menentukan dimana kegiatan itu diselenggarakan. 
Bergantung pada keadaan setempat, ini dapat dilakukan di kantor sejarah keluarga, kantor 
distrik, gedung pertemuan setempat, atau rumah anggota. Jika mungkin, pilih suatu tempat 
yang memiliki lebih dari satu tempat kerja Family Search (dengan demikian lebih dari satu 
orang remaja puteri dapat bekerja sekaligus). 

Catatan: Jika kelas sangat besar, sangatlah bijaksana membagi mereka menjadi kelompok 
yang lebih kecil. 

Rencanakan bagian tambahan untuk kegiatan itu. Sementara beberapa remaja puteri 
menggunakan Family Search yang lainnya dapat belajar tentang Penarikan Catatan Keluarga 
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kemudian berpartisipasi dalam setiap proyek penarikan. Hal ini hendaknya dikoordinasikan 
dengan koordinator Penarikan Catatan Keluarga Lingkungan/Distrik. Kegiatan lainnya dapat 
meliputi petunjuk tentang bait suci atau permainan yang membantu para remaja memusatkan 
perhatian mereka kepada para leluhur mereka. 

Remaja puteri hendaknya ditugasi sebelum kegiatan agar bekerja bersama para orangtua 
mereka untuk mengisi bagan silsilah sejauh mungkin. 

Meneliti Pekerjaan Sejarah Keluarga Leluhur 

Kegiatan Beritahu remaja puteri bahwa kita mencari leluhur kita untuk memberi mereka kesempatan 
yang sama untuk dimeteraikan dalam keluarga Allah seperti yang kita terima dalam hidup 
ini. Tatacara penyelamatan ini (baptisan, penetapan keimamatan, endowmen, dan 
pemeteraian) memberi kita kesempatan masuk kerajaan selestial, tentu saja apabila kita layak. 

Family Search adalah sistem komputer yang memungkinkan seseorang memperoleh 
keterangan tentang leluhur mereka dan mengirimkan nama mereka ke bait suci. Ketika nama 
para leluhur dimasukkan kedalam komputer, daftar dalam Family Search dengan cepat 
menelusuri berjuta-juta nama yang sesuai. Hal itu membawa seseorang dari nama-nama 
sampai selayar penuh keterangan, seperti tanggal dan tempat kelahiran, pernikahan, serta 
kematian, dan nama orangtua, anak-anak, serta suami atau isteri. 

Keterangan yang terdapat dalam Family Search datang dari sumber-sumber seperti silsilah 
keluarga, catatan gereja, dan catatan dari pemerintah. 

Family Search terdiri dari beberapa arsip keterangan. Yang paling menolong para remaja 
ialah "Ancestral File". Arsip ini berisikan keterangan sejarah keluarga yang diserahkan oleh 
para anggota gereja dan orang lain dari seluruh dunia sejak tahun 1979. Arsip ini berisikan 
jutaan nama orang yang berhubungan dengan kelompok keluarga serta silsilah. 

Catatan: Penasihat dapat memberi gambaran kepada remaja puteri tentang pentingnya 
seseorang menyerahkan keterangan sejarah keluarga mereka melalui penyimpanan "buku 
Peringatan" yang penuh dengan bagan silsilah serta catatan kelompok keluarga. Penasihat 
dapat menerangkan bahwa keterangan dalam buku itu sangatlah berharga, tetapi format 
yang tercetak ini hanya dapat digunakan oleh beberapa orang. Akan tetapi, dengan 
memindahkan keterangan ini ke dalam format komputer (dengan menggunakan program 
komputer Ancestral File Personal) ini dapat dimasukkan ke dalam Ancestral File, dimana 
banyak orang lainnya dapat memetik manfaat darinya. 

Penasihat dapat juga menegaskan bahwa Ancestral File itu tidaklah lengkap. Ancestral File 
ini memuat banyak keterangan, tetapi masih banyak lagi yang dapat ditambahkan—termasuk 
keterangan yang mungkin dimiliki remaja puteri tentang leluhur mereka sendiri. 

Ancestral File juga memuat nama serta alamat orang yang telah menyerahkan keterangannya. 
Dengan cara ini remaja puteri dapat menemukan saudara sepupu serta sanak saudara yang 
belum pernah mereka jumpai. 

Untuk pertolongan selanjutnya agar remaja puteri memahami pentingnya Family Search, 
penasihat dapat menerangkan bahwa tanpa komputer mereka harus mencari lewat gulungan 
mikrofilm dan buku guna memperoleh keterangan tentang leluhur mereka. Karena begitu 
banyaknya yang melakukan hal ini, pencarian ini memerlukan waktu berjam-jam untuk 
mengerjakan. Komputer memungkinkan mencari keterangan yang sama ini hanya dalam 
beberapa menit. 

Mintalah remaja puteri melatih penggunaan Family Search untuk menemukan keterangan 
tentang leluhur mereka. Tolonglah mereka mengeluarkan nama yang terdapat dalam bagan 
silsilah mereka.Jika tidak ada sesuatu mengenai leluhur mereka di Ancestral File, ingatkan 
mereka bahwa mereka dapat melakukan pelayanan yang besar dengan mengusahakan agar 
keterangan tentang leluhur mereka itu dimasukkan ke dalam arsip itu. 

Ketika remaja puteri menggunakan Family Search, mereka hendaknya mencetak keterangan 
yang mereka temukan. Dalam Ancestral File, mereka dapat mencetak bagan silsilah. 
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Setelah semua remaja puteri memperoleh kesempatan menggunakan Family Search, telitilah 
kembali apa yang telah mereka kerjakan. Tantanglah mereka untuk terus menemukan 
keterangan tentang leluhur mereka dan menyumbangkan keterangan kepada Ancestral File. 

Mungkin ada anggota cabang yang mempunyai koleksi yang banyak tentang keterangan 
sejarah keluarga dalam bentuk tulisan (buku peringatan). Remaja Puteri dapat memberikan 
pelayanan yang tidak ternilai dengan memasukkan keterangan itu ke dalam komputer dan 
membantu para anggota untuk menyerahkannya ke Ancestral File. Agar pekerjaan ini dapat 
terlaksana, perlu tersedia sejumlah komputer pribadi yang memiliki program Personal 
Ancestral File. Konsultan sejarah keluarga cabang dapat membantu para pemimpin remaja 
puteri dalam membentuk proyek pelayanan seperti ini. 
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TUJUAN Setiap remaja puteri akan mengembangkan persahabatan dengan para gadis seusianya serta 
mengajak mereka mengambil bagian dalam kegiatan dan pertemuan Gereja. 

PERSIAPAN Tugasi remaja puteri untuk menyajikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Studi kasus 

Pendahuluan: Menemukan Kesamaan 

Bacalah dengan suara nyaring situasi berikut kepada remaja puteri. Mintalah mereka 
berusaha menemukan satu hal yang hilang dalam setiap situasi. (Teman—seseorang yang 
memperhatikan. 

1. Seorang laki-laki, karena dirampok dan dipukuli terbaring di pinggir jalan, diabaikan oleh 
orang-orang yang melewatinya. 

2. Seorang gadis mengenakan pakaian usang dan kusam yang ukurannya terlalu besar bagi 
tubuhnya yang kurus berjalan sendirian ke sekolah setiap hari sedangkan anak-anak lain 
seusianya berjalan berkelompok beberapa langkah di depannya. 

3. Seorang remaja putera dapat tinggal di rumah setiap hari Minggu karena ia merasa tidak 
seorangpun di kuorum imamatnya yang benar-benar memperhatikannya. 

Kita Dapat Berteman Dengan Segala Macam Orang 

Dongeng Dua ekor anjing sedang bermain di pinggir jalan pada suatu hari ketika seekor kucing 
melintas. "Bolehkah saya ikut bermain dalam permainanmu?" tanya kucing. 

"Tidak!" datang jawaban yang kasar dari salah seekor anjing itu, dan kucing terus menelusuri 
jalan. 

"Mengapa kau lakukan itu?" anjing yang lain bertanya. 
"Anjing tidak bermain dengan jenis binatang semacam itu. Kucing berbeda dengan kita. 

i Mereka mengeluarkan suara yang aneh dan sepanjang waktu ingin memanjat pohon. Saya 
ingin bermain dengan yang lebih menyerupai saya." 
Beberapa saat kemudian seekor kura-kura yang tampaknya kesepian berjalan dengan susah 
payah di jalan itu. Ia juga berhenti dan bertanya kepada anjing-anjing itu apakah ia dapat 
bergabung dalam kesenangan mereka. Lagi-lagi anjing yang satu itu menjawab tidak, lalu 
kura-kura itu meneruskan perjalanan lagi. 

"Dan mengapa ia tidak dapat bermain?" tanya temannya. 

"Tidakkah engkau lihat seperti apa dia? Ia tidak tampak seperti kita, dan ia juga lamban. Ia 
mungkin tidak dapat berlari secepat kita atau mengejar sesuatu seperti yang kita lakukan. 
Saya ingin yang lebih menyerupai saya." 
"Oh", kata temannya. 
Beberapa menit berlalu dan seekor kelinci berwarna kelabu melompat-lompat di jalan itu. Ia 
memperhatikan kedua ekor anjing yang bermain itu dan berhenti untuk melihat apakah ia 
dapat disertakan. Ia juga ditolak. Akan tetapi, ia ingin mengetahui mengapakah ia tidak 

f dapat ikut bermain. 
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Anjing yang menolaknya berhenti bermain dan memandang kelinci itu. 

"Kamu berbeda dengan saya. Kamu tidak berwarna sama. Kamu tidak tampak sama. Kamu 
tidak melakukan hal yang sama. Kamu tidak mempunyai suara yang sama. Saya ingin yang 
lebih menyerupai saya." 

"Apa yang kau suka lakukan?" kelinci itu bertanya. 

"Saya ingin berlari dan melompat," adalah jawabannya, 

"Jadi..." kata kelinci. 

Berhentilah di sini dan mintalah remaja puteri menanggapi bagaimana cerita itu berakhir. 

Selesaikan cerita itu: 

Kelinci menantang kedua ekor anjing itu untuk berlomba di hutan terdekat. Pada akhir 
perjalanan kelinci itu berada jauh di depan. Ia berbalik dan menunggu anjing-anjing itu 
mengejarnya. 

"Saya juga suka berlari dan melompat," kata kelinci. 

"Kamu tampak berbeda dan kamu bersuara yang berbeda dengan kami, tapi dalam beberapa 
hal kamu benar-benar sama," kata anjing kedua. "Kami hanya belum mengenalmu." 

Bagaimana anda dapat menghubungkan cerita ini dengan hidup anda? 

• Mengapakah anjing pertama tidak ingin bermain dengan binatang lain apapun? 

• Mengapakah pada akhirnya anjing-anjing itu bermain dengan kelinci? 

• Bagaimana anda dapat menerapkan gagasan ini ke dalam hidup anda? 

• Dapatkah anda memikirkan tentang remaja puteri di daerah anda yang mungkin 
memerlukan seseorang untuk bergaul? 

• Bagaimanakah anda dapat mengetahui apakah mereka memiliki minat yang sama? 

Penyajian guru Jelaskan bahwa kadang-kadang kita melalaikan orang lain dan tidak mengikut sertakan 
mereka dalam pergaulan kita, karena perbedaan warna kulit, pakaian, atau kebiasaan mereka. 
Kita perlu meluangkan waktu untuk mengenali mereka dengan lebih baik dan menemukan 
sifat-sifat baik mereka serta minat kita yang serupa. 

Kita Dapat Menjangkau Orang lain 

Diskusi ayat suci Jelaskan bahwa Yesus banyak menaruh minat kepada orang-orang yang tersesat. Dalam 
sebuah perumpamaan Dia menceritakan tentang dirham yang hilang. Mintalah kelas 
membuka Lukas 15:8-10 dalam Alkitab mereka. Mintalah salah seorang remaja puteri 
membaca perumpamaan itu. 

Tegaskan bahwa dirham yang hilang dalam perumpamaan ini dapat dipersamakan dengan 
seseorang yang kesepian atau tersesat. Perempuan itu dapat disamakan dengan seseorang 
yang kehilangan dan dengan giat mencari orang ini. Bacalah kembali perumpamaan itu ayat 
demi ayat dan bahaslah bagaimana hal itu dapat diterapkan pada remaja puteri yang tidak 
mempunyai banyak teman atau tidak datang di gereja secara teratur. Mintalah remaja puteri 
menerangkan bagaimana Tuhan dapat tahu bahwa kita benar-benar memperhatikan orang 
lain. 

Curah Pendapat Mintalah remaja puteri membahas apa yang akan dilakukan untuk menolong seorang 
anggota kelas menjadi anggota Gereja yang berpartisipasi. Tekankan bahwa merasakan serta 
memperlihatkan perhatian yang sungguh-sungguh adalah penting. 

Studi kasus Berikan situasi berikut ini kepada remaja puteri dan minta mereka memecahkan persoalan: 

"Kau lihat seperti apa dia? Ia tidak tampak seperti kita, dan ia juga lamban. Ia mungkin tidak 
dapat berlari secepat kita atau mengejar sesuatu seperti yang kita lakukan. Saya ingin yang 
lebih menyerupai saya" 
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"Oh," kata temannya. 

Beberapa menit berlalu dan seekor kelinci berwarna kelabu melompat-lompat di jalan itu. Ia 
memperhatikan kedua anjing yang bermain itu dan berhenti untuk melihat apakah ia dapat 
disertakan. Ia juga ditolak. Akan tetapi, ia, ingin mengetahui mengapa ia tidak dapat ikut 
bermain. 

Anjing yang menolaknya berhenti bermain dan memandang kelinci itu. 

"Kamu berbeda dengan saya. Kamu tidak berwarna sama. Kamu tidak tampak sama. Kamu 
tidak melakukan hal yang sama. Kamu tidak mempunyai suara yang sama. Saya ingin yang 
lebih menyerupai saya." 

"Apa yang kau suka lakukan?" kelinci itu bertanya. 

"Saya ingin berlari dan melompat" adalah jawabannya. 

"Jadi..." kata kelinci. 

Pembahasan Berhentilah di sini dan mintalah remaja putri menanggapi bagaimana cerita itu berakhir. 

Cerita Selesaikan cerita itu: 

Kelinci menantang kedua anjing itu untuk berlomba di hutan terdekat. Pada akhir perjalanan 
kelinci itu berada jauh di depan. Ia berbalik dan menunggu anjing-anjing itu mengejarnya. 

"Saya juga suka berlari dan melompat," kata kelinci. 

"Kamu tampak berbeda dan engkau bersuara berbeda dengan kami, tetapi dalam beberapa 
hal kamu benar-benar sama," kata anjing kedua. "Kami hanya belum mengenalmu." 

Pembahasan Bagaimana anda dapat menghubungkan cerita ini dengan kehidupan anda sendiri? 

• Mengapa anjing pertama tidak ingin bermain dengan binatang lain apa pun? 

• Mengapa pada akhirnya anjing-anjing itu bermain dengan kelinci? 

1. Anda bertemu dengan teman sekolah yang kurang aktip di sebuah toko. Anda ingin 
menunjukkan kepadanya bahwa anda memperhatikan dia. Apa yang akan anda lakukan? 

2. Anda mengundang teman yang kurang aktip ke kelas. Ia ragu-ragu sebelum memberikan 
jawaban. Lalu ia berkata bahwa mungkin suatu waktu ia akan datang. Apa yang dapat 
anda lakukan? 

3. Anda mengundang teman yang kurang aktip ke kelas remaja puteri anda. Ia berkata tidak 
ingin pergi dan membuat orang-orang menatap kepadanya karena ia hadir di Gereja. Apa 
yang akan anda lakukan serta katakan? 

4. Anda mengajak anggota yang kurang aktip menghadiri kelas, dan ia menjawab bahwa ia 
tidak menyukai pertemuan itu. Apa yang akan anda lakukan? 

5. Anda minta anggota yang kurang aktip ke kelas dan ia mengatakan tidak. Apa yang akan 
anda lakukan? 

Penyajian guru Tegaskan bahwa tidak ada sebuah jawaban yang benar bagi berbagai situasi yang dihadapi 
remaja puteri ketika berusaha untuk menggiatkan anggota yang kurang aktip. Adalah 
penting memperlihatkan perhatian serta minat kepada seseorang dalam setiap situasi. Sikap 
yang memperhatikan dapat mengatasi berbagai kesulitan dan mempengaruhi seseorang lebih 
daripada hal lainnya. 
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Diskusi papan tulis Gambarlah tiga buah lilin di papan tulis seperti di bawah ini: 

Tunjukkan lilin pertama yang nyala apinya penuh. Katakan kepada remaja puteri bahwa lilin 
ini dapat melambangkan diri mereka. Tuliskan kata anda di bawah lilin pertama. Jelaskan 
kepada remaja puteri bahwa lilin kedua melambangkan anggota yang kurang aktip— 
seseorang yang apinya pernah menyala tetapi untuk sementara padam. Melalui kekuatan lilin 
yang menyala lilin yang kedua dapat dinyalakan lagi. Lilin yang dinyalakan kembali itu 
dapat melambangkan membawa orang yang kurang aktip kepada keaktipan yang lebih. 
Gambarlah nyala api di atas lilin kedua. 

• Siapakah yang anda kira melambangkan lilin ketiga? (seorang bukan anggota) 

Diskusi ayat suci Lilin ketiga belum pernah dinyalakan, tetapi jika lilin itu disentuh oleh suatu sumber yang 
asalnya dari api, lilin itu dapat bersinar seperti kedua lilin lainnya. Tunjukkan bahwa pada 
dasarnya lilin-lilin itu sama dengan semua bagian yang perlu dinyalakan, tetapi lilin-lilin itu 
memerlukan sumber dari luar untuk memiliki nyala api. Orang-orang pada dasarnya juga 
sama, tetapi jika mereka disentuh oleh Roh Kudus, mereka dapat menjadi terang bagi dunia, 
seperti lilin itu. Mintalah seorang anggota kelas membuka Ajaran dan Perjanjian 103:9 dan 
membaca apa yang telah Tuhan firmankan tentang para Orang Suci. 

• Bagaimanakah caranya supaya kita dapat menjadi terang bagi orang lain? (Tuliskan 
jawaban kelas di papan tulis di samping lilin-lilin itu. Kemungkinan jawaban termasuk 
menjalankan misi, atau menjadi terang melalui teladan, penemanan, persahabatan, serta 
pelayanan.) 

Gambarlah nyala api pada lilin ketiga. 

Cerita Bagikan kisah berikut dari seorang yang merupakan sumber yang digunakan untuk 
menyalakan lilin lainnya dalam injil: 

"Ia adalah teman baik saya, seorang dengan siapa saya besar bersama dan mengenalnya sejak 
hari pertama yang menakutkan di kelas satu. Sejak saat itu kami berbagi segala sesuatu dari 
menimang boneka dan kue kering sampai ke kelas-kelas sekolah lanjutan serta tidur bersama. 
Hanya ada satu perbedaan besar diantara kami. Ia belum kenal kebenaran sedangkan saya 
sudah. 

Memerlukan waktu 12 tahun bagi saya untuk menyadari bahwa injil tidak hanya menjadi 
milik saya tetapi bagi dia juga dan melalui sayalah ia mungkin sanggup menemukannya. 

"Saya membawa masalah saya kepada para misionari kami, dengan beranggapan bahwa saya 
akan memberi mereka pekerjaan; tetapi saya ditipu. 

"Anda minta dia dan kami akan mengajarnya/ mereka berkata. 

"Mengajar dia rupa-rupanya tidak ada masalah. Saya telah mengerjakan pekerjaan yang 
paling sulit dari semuanya. 
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"Saya menelepon dia. 

"Hei, bagaimana kalau kamu datang dan melihat film di rumah saya malam ini?' kata saya. 
'Para misionari yang baru dilingkungan kami akan memutarnya/ 

"Dia datang. Dia nonton film itu dan pergi tanpa banyak berbicara tentang film itu. 

"Seminggu kemudian para elder itu mampir. Apakah anda telah mengatur waktu kapan dia 
dapat mendengar injil?' mereka bertanya. 

"Dia sungguh tidak berbicara banyak tentang film itu. Saya tidak tahu apakah harus minta 
lagi kepadanya atau tidak. 

"Teleponlah dia dan tanyakan padanya/ kata yang seorang. Ia adalah orang yang tidak suka 
membuang-buang waktu, yah, saya tidak dapat berdebat dengan seorang elder, maka dengan 
ragu-ragu, gemetar, saya mengangkat gagang telepon dan memutar nomornya. Saya selalu 
bertanya-tanya mengapa hal-hal seperti ini sangat sulit. 

"Hei Cheryl/ kata saya. 'Saya sedang berpikir ... ehm, para elder ada disini sekarang dan ... 
ehm, saya sedang berpikir jika suatu waktu kamu datang dan ... belajar lebih banyak lagi 
tentang Gereja?' 

"Ada saat berhenti yang lama. 

" 'Ya, saya kira begitu/ 

" Saya mengeluarkan napas lega. 'Kapan kamu dapat datang?' 

" 'Kapan saja kamu menginginkan saya, saya kira/ 

" 'Besok malam?' 

" ' Ya, baiklah/ 

" Saya berpaling kepada elder itu, 'Besok malam, setuju?' 

" Mereka mengangguk dengan penuh semangat... 

" 'Terima kasih Cheryl/ kata saya sambil akan meletakkan telepon. 

" 'Sebentar Patti/dia berkata. 'Saya ingin kamu tahu bahwa saya mungkin tidak akan setuju 
dengan apa yang mereka katakan/ 

" 'Oh, baiklah. Datanglah saja/ 

" 'Tapi saya mungkin berdebat dengan mereka, dan saya tidak menginginkannya.' 
'"Jika kamu ingin membantah mereka, tidak apa-apa. Mereka tidak keberatan/ 
"langkah kedua telah diambil. 

"Sampai akhir kunjungan keempat sekali pun ia tidak pernah membantah. Kenyataannya, ia 
menyetujui dengan sepenuh hati segala hal yang telah dikatakan para elder kepadanya. 
Malam itu elder yang lebih muda berbicara, dan sewaktu ia menutup ia memandang 
kepadanya serta berkata/ Kami ingin mengatur pembaptisan bagi anda pada hari Sabtu. 
Bagaimana kira-kira?' 

"Elder yang lebih tua kaget. Ia tidak mengharapkan hal itu datang secepat itu. Jantung saya 
berdetak lebih cepat, dan apa yang dapat saya lakukan ialah menahan nafas saya. Ada 
kesunyian sebentar. 

"Cheryl mengangguk dan berkata, 'Ya/ 

"Saya tidak bergerak, tetapi saya memulai gemetar ketika mereka memintanya untuk berdoa. 

"Dia berdoa, doa yang sederhana dan indah. 

"Kepala saya tetap tertunduk. Saya tidak dapat mengangkat kepala. Para misionari tetap 
dalam kebisuan. 
"Lalu saya merasa tangannya merangkul saya, dan kami berdua menangis bersama-sama. 
"'Patti/ ia berkata, tertawa disela tangisnya/ terima kasih/ 
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"Dia berterima kasih kepada saya untuk sesuatu yang hanya dapat diberikan kepada dirinya 
sendiri, berterima kasih kepada saya, ketika ia memberikan saya hadiah yang paling besar 
yang tidak pernah saya harapkan untuk menerimanya—penerimaannya terhadap milik saya 
yang paling berharga, injil Yesus Kristus" (Patti Wiltbank," The First Step Was the Hardest, 
"New Era", Jan. 1976, him. 18-19). 

Kesimpulan 

Penyajian guru Tunjuklah lilin-lilin di papan tulis. Jelaskan bahwa Tuhan telah berfirman agar kita jangan 
menyembunyikan pelita ldta di bawah gantang (Matius 5:15-16). Kita harus membagikannya 
kepada orang lain. Terang seorang remaja putri sesungguhnya membuat suatu perbedaan. 

Kesaksian Berikan kesaksian kepada remaja putri bahwa apabila mereka dengan jujur mau berusaha 
untuk mengembangkan persahabatan dengan orang lain, Tuhan akan memberkati mereka 
atas usaha mereka. Ajaklah mefeka membagikan terang mereka dengan bersungguh-sungguh 
bersama orang lain. 

Penerapan Pelajaran 

Ajaklah remaja putri untuk memilih seorang dimana mereka sekelas, ingin mengaktifkan 
kembali atau mempertobatkan kepada injil. Mintalah mereka membuat rencana untuk 
melakukan hal ini. Mintalah salah seorang gadis mencatat gagasan-gagasan sewaktu rencana 
itu dibahas. Pilih satu hal dari daftar gagasan yang dapat mulai dikerjakan sekarang ini. 
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13 Teladan yang Benar 
Mempengaruhi Orang Lain 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memberikan teladan yang benar kepada orang lain. 

PERSIAPAN 1. Pada kertas-kertas terpisah, siapkan ayat suci berikut ini: Yoh.l3:15; lTim.4:12; 1 Petr.2:21; 

Mat.5:16. 

2. Mengenali pernyataan serta kisah yang terdapat dalam pelajaran ini. 

3. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Teladan yang Benar Dapat Mempengaruhi Orang Lain 

Cerita Bacalah pernyataan Sister Ardeth G. Kapp berikut ini: 
"Apabila anda mematuhi perintah serta mengikuti teladan Juruselamat, itu seperti 
mengangkat pelita tinggi-tinggi. Teladan anda yang baik menolong orang lain menemukan 
jalan mereka di dunia yang gelap. Ini membutuhkan keberanian untuk melakukan apa yang 
anda yakini benar meskipun hal itu sukar, sangat sukar. Tetapi anda tidak akan pernah 
kehilangan keberanian anda kalau anda memilih melakukannya" ("Stand for Truth and 
Righteousness" Ensign, Nop.1988, hal.94.) 

Ceritakan kisah berikut ini: 

"Saya berusia 17 tahun dan telah menjadi anggota Gereja sejak saya berusia B tahun. 
Mematuhi injil sungguh tidak menjadi masalah bagi saya sampai baru-baru ini, ketika saya 
mengalami suatu pengalaman yang tidak terlupakan tentang seorang anak lelaki bernama 
Craig. 

"... Pada suatu hari dalam pelajaran Aljabar, sekelompok anak laki-laki tertentu bermaksud 
khusus berbuat kasar terhadap Craig, yang duduk tepat di samping saya. Craig orangnya 
pendiam, dan ia bukanlah anak yang paling pandai di kelas, jadi anak-anak lelaki itu suka 
mengejeknya. Suatu hari mereka bermaksud memberitahu setiap orang di kelas untuk tidak 
memperdulikan Craig. Saya biasanya menolong dia memecahkan soal-soal yang tidak 
dimengerti, jadi ketika saya mendengar rencana mereka, saya tidak tahu apa yang harus 
dilakukan. 

". . . beberapa menit sebelum pelajaran selesai, Craig memiringkan diri dan menanyakan 
kepada saya bagaimana mengerjakan soal-soal tertentu. Setiap orang di ruangan itu berpaling 
untuk melihat bagaimana saya mengatasinya. Hati saya mulai berdebar keras, dan telapak 
tangan saya mulai basah. Saya ingin melakukan hal yang baik dengan memberi jawaban 
kepadanya, tetapi saya justru merasakan tekanan yang meningkat sementara seluruh teman 
sekelas saya menunggu saya untuk tidak memperdulikannya. 

"Saya merasa wajah saya mulai panas dan saya tahu wajah saya memerah ketika saya 
berpaling kepada Craig dan menerangkan bagaimana soal itu. Itulah yang saya lakukan. 
Segera setelah pelajaran berakhair anak-anak laki-laki mulai mengejek saya dan sungguh-
sungguh berlaku kasar terhadap saya. Saya tidak percaya bahwa kami berusia 17 tahun. 
Rasanya seperti baru berusia 6 tahun, dan saya ingin menangis. Tetapi jauh di lubuk hati 
saya, saya tahu bahwa saya telah melakukan hal yang benar. 
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"Hari berikutnya saya ngeri kembali ke kelas Aljabar saya. Tetapi ketika saya sampai di sana, 
anak-anak laki-laki yang sama menemui saya dan memberitahu saya bahwa mereka ingin 
mencoba cara yang sama lagi dan meminta saya untuk tidak memperdulikan Craig juga. 
Pada saat itu, bagaimanapun juga, saya tahu bahwa apa yang telah saya lakukan sehari 
sebelumnya itu benar, dan saya tahu saya akan menolak melakukan apa yang mereka minta. 

"Ketika saya katakan kepada mereka demikian, saya mendapat kejutan dalam hidup saya. 
Teman baik saya, yang duduk di dekat saya, memberitahu mereka bahwa ia juga tidak mau 
bekerja sama dengan mereka. Beberapa orang bergabung dengan kami, dan dengan segera 
hampir setiap orang di kelas memutuskan bahwa rencana mereka kekanak-kanakan dan 
bodoh. Sebelum akhir pelajaran, setiap orang berbicara kepada Craig, dan bahkan anak-anak 
laki-laki yang telah mulai semuanya itu membahas soal bersamanya. 

"Dari semua ini saya belajar bahwa menjadi teladan yang baik sungguh tidak semudah 
seperti kelihatannya, tetapi seseorang dapat membuat perbedaan yang besar. Jika anda 
mempunyai cukup keberanian dan cukup iman, anda dapat mempengaruhi seluruh 
kelompok apabila ada tekanan." (Stephanie Christensen, "When The Pressure Is On," New 
Era,. Jan. 1988, hal.8-9). 

Diskusi Ajukan pertanyaan berikut. Beri waktu kepada remaja puteri untuk menjawab setiap 
pertanyaan. 
• Mengapakah kita harus selalu berusaha memberikan teladan yang baik, meskipun apabila 
hal itu sulit? 

• Pertolongan apakah yang ada pada diri anda ketika memberikan teladan yang baik? 

• Bagaimana anda dapat mempengaruhi teman-teman anda untuk berbuat baik? 

Terangkan bahwa para anggota Gereja Yesus Kristus 

dari Orang-orang Suci Zaman Akhir mempunyai tanggung jawab besar untuk menjangkau 
serta memberikan teladan yang baik. Kita tahu apa yang benar dan apa yang salah serta 
memperoleh kepastian bahwa Bapa Surgawi kita akan selalu bersama-sama kita apabila kita 
melakukan hal yang benar. Adalah jauh lebih baik untuk dekat dengan Bapa Surgawi dengan 
mematuhi perintah-perintahNya daripada menjadi terkenal di mata orang lain dengan tidak 
mematuhi perintah. 

Mintalah remaja puteri membagikan saat-saat ketika mereka dipengaruhi untuk melakukan 
kebaikan oleh orang lain atau ketika mereka mempengaruhi orang lain demi kebaikan. Anda 
dapat mengisahkan pengalaman anda. 

Mintalah beberapa remaja puteri membagikan situasi dimana mereka dapat menjadi teladan 
yang baik tetapi tidak melakukannya. Mintalah mereka mengatakan bagaimana perasaan 
mereka setelahnya. 

Gambarlah tanda kurang (-) yang besar di papan. Tanyakan apa artinya jika kita mengatakan 
seseorang memiliki pengaruh negatip terhadap orang lain. 

Gambarlah tanda tambah (+) di papan tulis. Tanyakan apa artinya jika kita mengatakan 
seseorang memiliki pengaruh positip terhadap orang lain. 

Bahaslah beberapa cara dimana kita dapat menjadi pengaruh yang baik terhadap orang lain. 

Tulisan Suci Menekankan Pentingnya Teladan 

Diskusi ayat suci Jelaskan bahwa Juruselamat memperlihatkan kepada kita bagaimana caranya menjadi teladan 
yang baik. Dia selalu setia kepada apa yang diyakininya benar. Berikan salinan ayat suci 
berikut ini kepada remaja puteri untuk dibaca dengan nyaring: 

1. "Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat 
sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu" (Yoh.l3:15). 

2. "Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan 

Penyajian guru 

Diskusi 

Diskusi papan tulis 

103 



bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, 
dalam kesertaanmu, dan dalam kesucianmu" (ITim. 4:12). 

3. "Kristuspun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya 
kamu mengikuti jejakNya" (lPetr.2:21). 

4. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga" (Mat. 5:6). 

Bahaslah bagaimana ayat-ayat suci ini diterapkan pada kehidupan seorang remaja puteri. 
Ajukan pertanyaan berikut: 

• Bagaimana dengan membuat terang anda bersinar (atau memberikan teladan yang baik) 
mendatangkan kemuliaan kepada Bapa Surgawi? 

• Bagaimana anda dapat menjadi teladan yang positip terhadap teman anda dalam 
perkataan? Dalam kasih? dalam iman? dalam kesucian? 

Teladan yang Baik Dapat Mendatangkan Sukacita bagi Orang Banyak 

Cerita Bacalah kesaksian sister Shirley Casper berikut, isteri dari pemain golf terkenal Billy Casper. 
Mintalah remaja puteri mendengarkan berbagai cara dengan mana teladan memerankan 
bagian penting dalam kisah ini. 

"Saya telah mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa saya siap menjadi anggota Gereja 
Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir beberapa tahun sebelum Bill siap. Saya 
lebih banyak mengenal Mormon daripada Bill. Ketika saya masih gadis remaja, kemudian 
menikah, saya mempunyai banyak teman orang-orang Mormon di berbagai tempat di negeri 
ini. 

"Ketika Bill memenangkan pertandingan U.S. Open pada tahun 1959 dan kami melewatkan 
sedikit waktu lagi di Salt Lake City, Utah, saya kenal agama itu dengan cukup baik agar 
dapat mengadakan beberapa pengamatan yang lebih menarik. Kira-kira itulah saatnya ketika 
saya benar-benar dengan tekun mengamati aliran Mormon. Saya ingin tahu tentang hal itu, 
dan semakin saya pelajari, semakin saya ingin terus belajar. 

"Ada keterusterangan pada orang-orang Mormon—bukan dengan semacam sifat yang 
kurang ajar, tetapi dalam sifat yang lebih baik dimana setiap anggota kelihatannya percaya 
bahwa apa yang dilakukannya terhadap agamanya adalah apa yang ingin dilakukannya. 

"Mereka kelihatannya hidup lebih baik daripada orang lain, menjadi makmur— dan saya 
tidak mengartikan dari sudut keuangan. Mereka adalah orang-orang yang sehat, bahagia, dan 
sibuk. Mereka mengambil bagian dalam keluarga mereka. Jika anda bertemu dengan seorang 
Mormon, biasanya anda bertemu keluarganya. 

"Saya suka program remaja Gereja. Saya suka koor Tabernakel dan selalu ingin menyanyi di 
sana. Tidak seorangpun memaksakan agamanya kepada kami. Kami rupa-rupanya justru 
menyukai teman-teman Mormon kami sebagaimana adanya mereka. 

"Saya teringat sebagian dari pesta pertama di utah. Dalam pesta ini rupa-rupanya tidak ada 
yang minum minuman keras dan tentu saja tidak merokok. Setelah anda duduk di ruangan 
yang penuh asap malam demi malam, hari demi hari, anda menikmati mewahnya udara 
yang bersih. 

"Untuk mengulanginya. Saya suka cara hidup orang Mormon. Ini membangkitkan keinginan 
tahu saya lebih dari sebelumnya ... 

"Saya akan senang pergi bersama Bill ke bait suci jauh sebelum kami sampai di sini, tetapi ia 
tidak siap untuk itu. Tuhan dan Juruselamat kami sangat baik kepada kami dalam hal itu— 
Dia tidak memberikan hukumNya kepada kami melebihi kemampuan kami untuk 
mematuhinya. Kami semua harus maju kepada kemampuan itu sebelum kami dapat diberi 
apa yang kami miliki sekarang ini. 
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"Ketika Bill mengatakan ia akan dibaptiskan, saya tahu dengan pasti itu memang niatnya ... 

"Dunia baru terbuka bagi kami. Saya dapat melacak (melakukan pekerjaan misi) bersama 
beberapa sister misionari di Hongkong—hanya untuk belajar tentang program misionari. 

"Dengan permainan golf kami, kami telah pergi ke tempat-tempat yang jauh di dunia, dan 
kami menemukan para Orang Suci, orang yang memiliki kasih yang sama serta baik 
kemanapun kami pergi. Mereka bukan hanya penggemar golf, orang-orang di galeri Bill. 
Mereka adalah para saudara kami dalam injil—saudara yang sama yang telah kami miliki di 
dunia roh sebagai para putera dan puteri Bapa kami di Surga ... 

"Kami keluarga Casper telah tahu bahwa jika kita membiarkan orang tahu bahwa kita adalah 
orang-orang Mormon, sebaik yang dapat kita lakukan, kita akan berbuat lebih baik untuk itu. 
Orang-orang menghormati kita karena kepercayaan kita. Mereka mungkin tidak sependapat 
dengan kita, tetapi mereka menghormati kita ketika kita menghormati mereka serta 
kepercayaan mereka ... Kita dihormati karena asas-asas kita. Kita dipuji—jika kita patut diberi 
pujian. 

"Dan saya telah belajar bahwa teladan sangatlah berarti dalam setiap situasi. Saya masuk 
Gereja sebagian adalah karena teladan yang diberikan orang-orang Mormon yang telah saya 
kenal. Saya ingin berbuat bagi orang lain sebanyak yang telah mereka lakukan kepada saya" 
(Hack Miller, The New Billy Casper [Salt Lake City: Deseret Book Co., Okt. 1970], hal. 132-35). 

Diskusi Mintalah para gadis membahas cara-cara dengan mana teladan orang mempengaruhi sister 
Casper. Tekankan bahwa pengalaman sister Casper membuatnya ingin menolong orang lain 
melalui teladan yang baik bagi mereka. 

Penerapan Pelajaran 

Ajaklah remaja puteri untuk menyadari teladan yang baik dari orang-orang di sekitar mereka 
dan berusaha menjadi teladan kebaikan bagi setiap orang di sekitar mereka. 
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Pertobatan Pelajaran 

13 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami asas pertobatan 

PERSIAPAN 1. Siapkan sembilan guntingan kata-kata berikut: "Langkah-langkah Pertobatan," "Mengenali 
Kesalahan," "Berjanji untuk tidak mengulang dosa,"" Berjanji lagi kepada diri sendiri," 
"Membayar Kembali," "Merasakan kesedihan sejati," "Menyediakan waktu," 
"Mengampuni diri sendiri dan orang lain," dan "Menerima Pengampunan dari Tuhan." 

2. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Pertanyaan berbobot 

Ayat suci 

Kutipan dan diskusi 

Pertobatan adalah Penting untuk Memperoleh Pengampunan 

• Apa yang anda rasakan sebelum dan setelah pertobatan? 

Alma menggambarkan perasaannya setelah pertobatannya yang sejati. Mintalah seorang 
remaja puteri membaca Mosia 27:29. 
Bacalah kutipan berikut dimana salah seorang pemimpin gereja kita membandingkan 
pertobatan dengan sebuah penghapus: 

"Allah ... mempunyai sebatang pensil yang ada penghapusnya dan Dia telah berjanji bahwa 
Dia akan menggunakanya jika kita mau bertobat dan mengubah cara-cara kita ... Dia telah 
berfirman bahwa jika kita mau meninggalkan kejahatan kita dan dengan sepenuhnya 
bertekad melawannya, maka Dia akan membuangnya dari ingatanNya dan melupakan segala 
sesuatunya. Tentu saja, Dia menghendaki agar kita juga mau membuangnya dari pikiran 
kita" (Sterling W.Sill, Making the Most of Yourself [Salt Lake City: Bookcraft, 1971], hal. 93). 

• Mengapakah pertobatan menjadi asas yang begitu menakjubkan serta menjadi berkat yang 
begitu besar dalam hidup kita? 

Langkah-langkah Pertobatan 

Kutipan, guntingan • Bagaimana anda bertobat? Untuk menjawab pertanyaan ini, bahaslah langkah-langkah 
kata dan pembahasan pertobatan seperti yang diuraikan dalam kutipan berikut ini oleh Penatua Robert D.Hales. 

Ketika anda memperkenalkan setiap langkah, tempatkan kata-kata yang tepat. Bahaslah arti 
setiap langkah dengan para remaja puteri. Mintalah anggota kelas membaca ayat suci yang 
disebutkan dalam langkah 2 dan 8. 

Mulailah dengan memasang guntingan kata "Langkah-langkah Pertobatan:" 

1. Mengenali bahwa kita telah melakukan kesalahan. 

2. Mengikat janji dengan Tuhan bahwa kita tidak akan mengulangi dosa yang telah kita 
lakukan dan bertobat. "Dengan ini kamu boleh mengetahui bila seseorang telah bertobat 
dari dosa-dosanya. Lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya.' (A&P 58:43) 

3. Berjanji kepada diri kita lagi untuk hidup lebih baik dalam semua tahap injil. 

4. Membayar ganti rugi akan kesalahan yang telah kita lakukan dengan -

a. Bertobat dalam doa kepada Tuhan; 
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b. Mengakui kepada presiden cabang/uskup kita ... (jika dosa itu adalah dosa besar); 
c. Minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. 

5. Dalamnya pertobatan kita haruslah sedalam dosa yang telah kita perbuat. Ini bukanlah 
cara yang mudah, ini menyakitkan, namun juga membersihkan. 

6. Waktu merupakan unsur pertobatan dan pembayaran kembali yang berikutnya. 
a. Waktu untuk membuktikan diri kita, kepada Tuhan kita, kepada sesama kita bahwa kita 

telah berjanji kepada diri kita untuk hidup baru. 
b. Waktu untuk belajar ayat suci dan membaktikan hidup kita pada perintah-perintah 

yang kita pelajari bahwa kita harus hidup agar berbahagia dan mengalami sukacita. 

7. Pengampunan sepenuhnya dari diri kita dan pengampunan tanpa perasaan membalas 
kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. 

8. Akhirnya, yang paling besar dari semua berkat: pengampunan dari Tuhan. Kita jangan lagi 
menengok ke belakang dengan rasa tertekan serta sakit, tetapi ke depan ke masa yang 
akan datang dengan pengharapan dan sukacita serta mengasihi Allah, diri sendiri, serta 
segenap umat manusia" (dalam Conference Report, Okt. 1976, hal.34; atau Ensign, Nop. 
1976, hal. 26). 

Pertobatan Adalah Proses Terus Menerus 

Kutipan dan diskusi Jelaskan bahwa pertobatan adalah karunia yang menakjubkan yang dapat menolong kita 
maju dalam hidup ini. Kita hendaknya menggunakan karunia ini dengan bijaksana. Bacalah 
kutipan berikut ini: 

"Pertobatan diberikan sebagai asas besar yang kedua dari injil ... 

"Kita semua membuat kesalahan. Jika pertobatan kita itu tulus, kita mempunyai hak untuk 
mendekati [Bapa Surgawi] guna memperoleh pengampunan, tetapi ingat bahwa kita tidak 
harus membayar setiap kesalahan. Adalah selalu lebih baik bila kita tidak membuat 
kesalahan. Dan sudah barang tentu seharusnya kita tidak dengan bodoh atau keras kepala 
terus mengulangi kesalahan lama yang sama itu berkali-kali. Kita hendaknya belajar dari 
pengalaman kita. Tidaklah cukup hanya menjadi baik pada hari ini sebagaimana hari 
kemarin. Kita harus menjadi lebih baik — Tetapi salah satu ajaran yang paling jahat dimana 
sedap orang dapat memberikan anjuran dengan berkata bahwa karena seseorang telah 
melakukan kesalahan, tidaklah menjadi soal jika ia berbuat kesalahan sekali lagi, atau berkali-
kali lagi. Saat yang paling baik untuk bertobat adalah sekarang, sebelum kali berikutnya" 
(Richard L.Evans, dalam Conference Report, Okt. 1969, hal. 68; atau Improvement Era, Des. 
1969, hal. 74, 76). 

Bantulah remaja puteri menyadari bahwa pertobatan bukanlah hanya bagi orang-orang yang 
melakukan dosa-dosa besar, tetapi adalah proses menjadi orang yang lebih baik. Kita hendaknya 
menggunakan asas pertobatan itu setiap hari dalam hidup kita. 

Kutipan berikut ini menolong menjelaskan proses pertobatan yang terus menerus: 

"Pertobatan sangat diperlukan bagi kehidupan yang berkembang, karena dalam segala 
pertumbuhan ada penyesuaian yang terus menerus, mengambil dan melepaskan. Kita tidak 
dapat menggantikan kehidupan yang jahat dengan yang baik hanya dengan satu kata atau 
perbuatan; harus ada proses yang terus menerus untuk menggantikan kesalahan dan 
tindakan yang salah dengan kebenaran serta tindakan yang benar; dari yang buruk kepada 
yang baik dan dari yang baik kepada yang lebih baik ... 

"Kalau kita berbicara tentang kebutuhan pertobatan yang terus menerus, janganlah 
ditafsirkan bahwa kita menyebut sebagai lingkaran dari berbuat dosa dan bertobat dan 
berbuat dosa lagi. Itu bukanlah pertobatan yang sempurna. Kita harus mengerti yang benar 
serta mengikutinya, mengenali kesalahan serta meninggalkannya dengan 'dukacita yang 
tulus' jika kita mau memperoleh berkat-berkat dari pertobatan yang sempurna " (Hugh 
B.Brown, Eternal Quest, kumpulan Charles Manley Brown [Salt Lake City: Bookcraft, 1956], 
hal. 99, 102). 
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Penyajian guru dan 
diskusi 

Kutipan 

Jelaskan bahwa ketika kita tumbuh secara rohani, tahu bahwa hal-hal yang tampaknya benar 
pada titik awalnya adalah salah. Pertumbuhan rohani menolong seseorang mengatasi 
kelemahan-kelemahan yang baru saja diketahui ini. Inilah kemajuan. Setiap hari ketika kita 
belajar hal-hal yang seharusnya dihindari, pengetahuan kita meningkat dan kita maju ke 
tingkat pertumbuhan lainnya. Tekankan bahwa pertobatan merupakan proses terus menerus 
untuk meningkatkan diri anda dalam pikiran serta perbuatan anda pada saat anda mengenali 
kelemahan-kelemahan anda. Proses ini berlanjut sampai masa dewasa. 

• Dapatkah anda mengingat beberapa hal 'kecil' dalam hidup anda sehingga anda perlu 
bertobat karenanya? 

• Jika anda berusaha mengatasi diri anda dari salah satu hal ini setiap minggu, bagaimana 
hidup dan perasaan anda tentang harga diri anda meningkat? 

Presiden Spencer W.Kimball mengatakan: "Karena kita semua berdosa dalam tingkatan lebih 
banyak atau lebih sedikit, kita semua butuh pertobatan terus menerus, secara terus menerus 
meningkatkan pandangan dan perbuatan kita. Seseorang akan sulit melaksanakan perintah-
perintah Tuhan dalam waktu sehari, seminggu, sebulan, atau setahun. Ini adalah upaya yang 
harus dikembangkan sepanjang sisa hidup seseorang" (The Miracle of Forgiveness [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1969], hal. 202). 

Pertobatan Mendatangkan Damai 

Cerita Mintalah remaja puteri mendengarkan kisah berikut untuk mengetahui bagaimana kisahitu 
dapat dibandingkan dengan asas pertobatan. 

"Yani suka keluar dan ia melewatkan waktu berjam-jam mendaki di pegunungan. Suatu hari 
ia menemukan sebuah gua. Meskipun suatu perasaan tidak enak memberitahukannya untuk 
tidak masuk gua itu, rasa ingin tahunya menuntunnya untuk sekedar melihat-lihat ke dalam. 
Ia berjalan semakin jauh ke dalam gua, melihat berbagai bentuk yang menarik di depannya. 
Kegelapan gua itu akhirnya menyeluruh dan ia sadar bahwa ia telah tersesat. 

Ia merasa panik, lalu takut, kemudian marah kepada dirinya karena keadaan yang 
membahayakannya. Dan ketika ia tidak dapat menemukan jalan kembali, rasa putus asa 
menguasai dirinya. Apa yang dapat dilakukannya sekarang? Ia telah kehilangan arah dan 
tidak dapat menemukan jalan yang benar. Dalam keadaan inilah ia memutuskan untuk 
berdoa mohon pertolongan. Ia mohon kepada Tuhan untuk bimbingan agar dapat kembali ke 
jalan yang benar dan untuk mengatasi kebodohannya melakukan kesalahan memasuki gua 
itu. Dengan meraba-raba sepanjang dinding, ia berputar kembali dan di kejauhan melihat 
sinar cahaya yang redup. Ia bergerak dengan lebih cepat ke arah cahaya itu hingga akhirnya 
ia melangkah ke sinar matahari yang terang benderang. 

Pertanyaan berbobot • Apakah Yani bermaksud untuk tersesat dalam gua? 

• Menurut anda bagaimana perasaan Yani ketika ia berjalan keluar dari gua itu? 

• Pernahkah anda merasa tersesat dan tidak dapat menemukan jalan anda kembali kepada 
Bapa Surgawi anda? 

Jelaskan bahwa pertobatan adalah seperti perasaan yang dialami Yani ketika ia tahu 
kesalahannya, menunjukkan rasa penyesalan yang dalam, berdoa mohon pengampunan dan 
bimbingan, serta kembali ke terang. Ini adalah salah satu perasaan yang paling indah, yang 
paling tenteram yang dapat dimiliki seseorang. 

Diskusi ayat suci Tegaskan bahwa kita semua berbuat kesalahan setiap hari dalam hidup kita. Hanya melalui 
pertobatan yang tepat serta sempurna kita dapat memperoleh perasaan yang penuh damai di 
lubuk hati kita. 

Alma seorang nabi kitab Mormon, menganiaya jemaah gereja ketika ia masih remaja. Seorang 
malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberitahunya untuk menghentikan 
kelakuannya yang jahat. Alma merasakan penyesalan yang sangat dalam ketika ia mulai 
bertobat atas dosa-dosanya. Mintalah remaja puteri membaca Alma 36:12-13, 15-16. 
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• Ketika akhirnya Alma mengenali dosa-dosanya, apa yang dirasakannya? 

Mintalah remaja puteri lainnya membaca Alma 36:17-21. 

• Bagaimana Alma menggambarkan perasaannya ketika ia teringat kurban tebusan Yesus 
Kristus dan tahu bahwa ia dapat diampuni? 

• Bagaimana kasih dan penghargaan kita kepada Juruselamat tumbuh ketika dengan tulus 
kita bertobat serta mencari pengampunan? 

Kesimpulan 

Kesaksian Berikan kesaksian anda tentang kenyataan kasih serta kurban tebusan Yesus. Berikan 
kesaksian bahwa kebenaran adalah jalan menuju kebahagiaan dan bahwa apabila dosa-dosa 
telah dilakukan, pengampunan yang sempurna tersedia melalui beriman kepada yesus 
Kristus serta pertobatan sejati. 
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TUJUAN Setiap remaja puteri akan belajar mengenai pentingnya mengampuni orang lain. 

PERSIAPAN 1. Berilah sebuah pensil dan selembar kertas kepada setiap anggota. 

2. Siapkan sebuah poster dengan ayat suci, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap 
yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam 
Kristus mengampuni kamu." (Efesus 4:32) 

3. Tulislah di secarik kertas pernyataan Presiden Spencer W. Kimball yang terdapat di bagian 
kedua pelajaran ini. Berikan kepada salah seorang remaja puteri sebelum anda mulai 
pelajaran dan mintalah ia mempelajarinya sehingga dia dapat membacanya dengan baik 
selama pelajaran. 

4. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan cerita, ayat suci, atau kutipan yang anda mau. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan 
Studi kasus Berikan sebuah pensil dan secarik kertas kepada setiap remaja puteri. Katakan kepada kelas 

bahwa anda akan menggambarkan dua keadaan. Setelah akhir setiap keadaan, mereka 
hendaknya menulis apa yang seharusnya mereka lakukan jika mereka berada dalam keadaan 
yang sama. 

Studi Kasus 1 

Ana menceritakan rahasia kepada temannya Tati dan percaya bahwa dia dapat menyimpan 
rahasia. Kemudian, Ana secara tidak sengaja mendengar Tati menceritakannya kepada orang 
lain. Bukan hanya itu saja, Tati telah menambah cerita itu dengan mengatakan beberapa hal 
yang sebetulnya tidak benar. Ana sangat terluka sebab temannya telah melanggar janjinya. 
Dia juga sangat marah begitu marah sehingga dia pikir bahwa dia tidak akan pernah 
berbicara kepada Tati lagi. 

Mintalah setiap remaja puteri menuliskan apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka 
Ana. 

Studi Kasus 2 

Selama latihan pembukaan, Kunti meletakkan dompet di atas bangku. Dia meninggalkan 
dompetnya di sana ketika mereka berpisah ke kelas-kelas. Ketika dia kembali untuk 
mengambil dompet, dompet itu sudah hilang. Hari berikunya, Susi, seorang remaja puteri 
yang baru saja pindah ke lingkungan itu, datang ke rumah Kunti. Susi mengakui telah 
mengambil dompet itu. Dia mengembalikannya dengan mengatakan bahwa ia minta maaf 
dan minta Kunti memaafkannya. Kunti mengatakan, "Tentu saja, itu sudah saya lupakan." 
Beberapa hari kemudian sewaktu Kunti sedang berbicara dengan beberapa temannya, salah 
seorang gadis bertanya apakah ada yang mengenal Susi. 

Berilah waktu kepada remaja puteri untuk menuliskan apa yang akan mereka lakukan 
seandainya mereka Kunti. Beritahu mereka untuk menyimpan kertas mereka dan digunakan 
kemudian. 
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Juruselamat Mengajarkan Pengampunan Melalui Perkataan dan Teladan 

Diskusi ayat suci Terangkan bahwa Yesus mengajarkan kepada orang-orang apa yang seharusnya mereka 
lakukan ketika seseorang menyakiti mereka. Mintalah remaja puteri untuk mendengarkan 
ayat suci dan memperhatikan perintah yang diberikan Yesus. Mintalah seorang remaja puteri 
membaca Matius 5:43-44. 

• Bagaimana anda seharusnya memperlakukan orang-orang yang menyakiti anda? 

Yesus mengajarkan bahwa para pengikutNya diminta untuk mengampuni setiap orang. 
Mereka hendaknya mengasihi musuh mereka dan memberkati orang-orang yang mengutuk 
mereka. Dia bahkan menerangkan jika seseorang gagal untuk mengampuni, ia melakukan 
dosa yang lebih besar daripada orang yang berbuat kesalahan. Mintalah seorang remaja 
puteri membacakan Ajaran dan Perjanjian 64:9-10. 

• Seberapa beratnyakah dosa karena gagal mengampuni orang lain? 

• Siapakah yang perlu anda ampuni? 

Kutipan dan diskusi Yesus memberi teladan agung dalam mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan 
dan menyakiti. Salah seorang pemimpin Gereja kita menerangkan: "Sejarah Alkitab 
mengisahkan kepada kita bahwa tidak ada manusia fana yang pernah mengalami 
penghinaan, sakit, penderitaan seperti yang dialami Juruselamat dunia selama saat-saat 
terakhir hidup fanaNya. 

Menyusul sejumlah tuduhan palsu, Dia dikhianati oleh orang yang dianggap menjadi salah 
satu sahabat karibNya. Dia kemudian menjalani pemeriksaan yang disebut pengadilan, yang 
menghasilkan putusan yang telah ditetapkan tokoh-tokoh politik serta sentimen massa dan 
bukannya keadilan." 
Berhentilah sejenak dalam membaca kutipan ini dan tanyakan: 

• Bagaimana perasaan anda jika anda dikhianati oleh seorang teman? 

• Bagaimana reaksi anda terhadap seseorang yang secara palsu telah menuduh anda 
melakukan kejahatan? 

Jelaskan bahwa penderitaan Yesus tidak berakhir setelah menerima tuduhan palsu dan 
pengkhianatan oleh seorang teman. Lanjutkan membaca, 

"Kemudian dalam rangkaian penderitaan yang bertubi-tubi; ada perjuangan lama menuju 
Kalvari ketika Dia menanggung salib yang berat; Dia dicemooh dan diludahi orang banyak 
sepanjang jalan; ada asam cuka yang diberikan, puncaknya dengan pemakuan yang keji; dan 
akhirnya, disanalah Dia digantung, tubuhNya hancur dan berdarah, masih diejek musuh-
musuhNya; dan ditengah-tengah segalanya ini Yesus memohon barangkali dengan diam-
diam, dengan rasa khidmat yang dalam, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu 
apa yang mereka perbuat..." (Lukas 23:34.) (Robert L. Simpson, Conference Report, Okt. 1966, 
hal. 128; atau Improvement Era, Des. 1966, hal. 1148). 

Untuk Memperoleh Pengampunan dari Allah, Kita Harus Belajar Mengampuni Orang 
Lain. 

Kutipan dan diskusi Terangkan bahwa ketika seorang remaja puteri mengampuni, dia membiarkan Tuhan 
mengampuninya. Penatua Marion D. Hanks mengajukan pertanyaan berikut ini: "Bukankah 
seperti hal yang tidak terpuji memohon agar Allah mengampuni kita apabila kita tidak 
bersedia mengampuni?—secara jujur? dan 'dengan sepenuh hati kita?' (dalam Conference 
Report, Okt. 1973, hal. 15; atau Ensign, Jan. 1974, hal. 20). 

• Bagaimana anda mengampuni seseorang secara jujur dan dengan sepenuh hati? 

• Bagaimana perasaan benci, marah, atau balas dendam kepada orang-orang yang telah 
berbuat salah kepada anda dapat diatasi sehingga anda benar-benar dapat mengampuni? 
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• Bagaimana berdoa dapat menolong anda belajar mengampuni? 

• Bagaimana memahami dan mengenal Juruselamat dapat membantu anda mengampuni 
orang lain? 

Tekankan bahwa Bapa Surgawi menerangkan, seperti yang tertulis dan tulisan suci, bahwa 
apabila seseorang bertobat, Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka dan "tidak akan 
mengingat dosa-dosa mereka lagi" (Ajaran dan Perjanjian 58:42). Bila seorang remaja puteri 
mengampuni seseorang, dia hendaknya mengatakan kepada orang itu secara jujur dan 
kemudian melupakan perbuatan salah itu, tidak memikirkannya lagi. 

Kutipan Mintalah remaja puteri yang telah anda tugasi pernyataan dari Presiden Spencer W. Kimball 
agar membacanya dengan nyaring. 

"Haruskah (saya) mengampuni sekalipun jika (orang yang telah menyakiti saya) tetap dingin 
dan acuh tak acuh serta jahat? Tidak salah melakukannya. 

"Suatu kesalahan biasa adalah gagasan bahwa orang yang membuat kesalahan harus minta 
maaf dan merendahkan dirinya sampai ke debu sebelum pengampunan diminta. Tentu saja, 
orang yang membaut luka harus mutlak membuat pengampunan, namun sebagai orang yang 
disakiti, ia harus mengampuni orang yang telah menyakiti tanpa menghiraukan sikap (orang) 
yang lainnya" (The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], him. 282 

• Bagaimana anda seharusnya memperlakukan orang yang telah menyakiti atau membuat 
kesalahan kepada anda, jika ia tidak minta pengampunan? Bagaimana jika ia tidak 
menyesali? 

• Bagaimana seharusnya tanggapan anda terhadap seseorang yang berulang kali melakukan 
kesalahan yang sama? (Mat. 18:21-22) 

Peragakan poster yang telah anda buat dengan ayat suci, "Tetapi hendaklah kamu ramah 
seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah 
di dalam Kristus telah mengampuni kamu (Efesus 4:32)". 

Kembalilah ke studi kasus yang anda sajikan pada permulaan pelajaran. Minta remaja puteri 
untuk merenungkan jawaban-jawaban yang mereka tulis. Jika mereka ingin, remaja puteri 
dapat mengubah tanggapan mereka. 

• Seandainya anda Ana, bagaimana anda memperlakukan Tati bila anda bertemu dengannya 
lagi? 

• Jika Ana dan Kunti benar-benar telah memaafkan, apakah yang akan mereka rasakan 
dalam hati mereka? 

• Ketika Kunti memaafkan Susi, dia berkata, "Itu telah saya lupakan." Bagaimana seharusnya 
kelakuan Kunti jika ia benar-benar telah memaafkan Susi? 

Pengampunan Mendatangkan Kasih dan Berkat 
Cerita dan diskusi "Di gereja Munich saya melihat dia—pria botak, gemuk dan pendek mengenakan mantel 

abu-abu, sebuah topi coklat tergenggam di antara kedua tangannya. Orang-orang memadati 
ruang bawah tanah di mana saya baru saja berceramah, berjalan di sepanjang deretan kursi 
kayu menuju ke pintu yang ada di bagian belakang. Itu adalah tahun 1947 dan saya datang 
dari negeri Belanda untuk menundukkan Jerman dengan pesan bahwa Allah mengampuni. 

"Hanyalah kebenaran yang paling mereka perlukan untuk didengar di negeri yang 
mengalami kepahitan dan telah dibom habis-habisan, dan saya telah memberikan kepada 
mereka gambaran jiwa kesukaan saya. Mungkin karena laut tidak pernah terpisah dari 
pikiran orang Belanda, saya suka berpikir bahwa disitulah tempat dosa-dosa yang telah 
diampuni dilemparkan. 'Jikalau kita mengakui dosa-dosa kita/ saya katakan, 'Allah 
mencampakkan dosa-dosa itu ke dalam samudra yang paling dalam, lenyap selama-lamanya 

Poster 

Diskusi studi kasus 
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" Wajah-wajah serius itu kembali menatap saya, tidak sungguh-sungguh berani percaya. 
Tidak pernah ada pertanyaan setelah ceramah di Jerman pada tahun 1947. Orang-orang 
berdiri membisu, dengan diam-diam mengambil selendang mereka, dengan diam-diam 
meninggalkan ruangan. 

"Dan pada saat itulah ketika saya melihat dia, berusaha keras maju ke depan mendesak 
orang-orang lainnya. Sesaat saya melihat mantel serta topi coklat itu, berikutnya, seragam 
biru dengan topi berkelep dengan tengkorak dan tulang bersilang. Peristiwa itu datang lagi 
dengan tiba-tiba; ruang besar dengan penerangan di atas yang sangat menyilaukan; 
onggokan pakaian dan sepatu yang menyedihkan di tengah-tengah lantai; rasa malu berjalan 
telanjang melewati orang ini. Saya dapat melihat kondisi lemah saudara perempuan saya 
yang telah mendahului saya, tulang-tulang rusuknya menonjol di bawah kulit yang seperti 
kertas. Betsie, betapa kurusnya kamul 

[Saya dan Betsie telah ditawan karena menyembunyikan orang Yahudi di rumah kami selama 
Nazi menduduki negeri Belanda; orang ini menjadi penjaga di kamp konsentrasi di 
Ravensbruck di mana kami dikirim.] 

"Kini ia berada di depan saya, tangan terjulur: 'Pesan yang indah, Nona! Betapa senangnya 
mengetahui bahwa, seperti yang anda katakan, semua dosa kita berada di dasar lautan!' 

"Dan saya, yang telah berbicara dengan fasih tentang pengampunan, meraba-raba ke dalam 
buku saku saya dan bukannya menyambut tangan itu. Tentu saja, ia tidak ingat saya— 
bagaimana ia dapat mengingat seorang tawanan diantara ribuan wanita? 

"Tetapi saya ingat dia serta cambuk kulit yang terayun-ayun di pinggangnya. Saya sedang 
berhadap-hadapan dengan salah seorang yang menahan saya dan darah saya terasa 
membeku. 

" 'Anda menyebut Ravensbruck dalam ceramah anda/ ia berkata, 'Saya menjadi penjaga di 
sana/ Tidak, ia tidak ingat saya. 

" 'Tetapi sejak saat itu/ ia meneruskan, 'Saya telah menjadi orang Kristen. Saya tahu bahwa 
Allah telah mengampuni saya atas hal-hal keji yang telah saya lakukan di sana, tetapi saya 
mau mendengarnya dari bibir anda juga. Nona/ sekali lagi tangan itu terulur7—'maukah 
anda memaafkan saya?' 

"Tidak sampai beberapa detik ia berdiri di sana—tangan terulur—tetapi bagi saya seolah-olah 
berjam-jam ketika saya bergumul dengan hal yang paling sulit yang belum pernah saya 
lakukan. 

"Karena saya harus melakukannya—saya tahu itu. Pesan bahwa Allah mengampuni 
mempunyai persyaratan utama: bahwa kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti 
kita. 'Jikalau kamu tidak mengampuni orang akan kesalahan mereka/ Yesus berfirman, 
'Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu/ 

"Saya tahu itu tidak hanya sebagai perintah Allah, tetapi sebagai pengalaman sehari-hari. 
Sejak akhir perang saya telah memiliki sebuah rumah di Belanda bagi para korban 
kebiadaban kaum Nazi. Orang-orang yang dapat mengampuni bekas musuh mereka dapat 
juga kembali ke dunia luar serta membangun kembali hidup mereka, tidak perduli dengan 
bekas-bekas luka di badan. Mereka yang memelihara kepahitan mereka tetap cacat. Hal 
seperti itu sama mudahnya dan sama mengerikannya. 

"Saya masih saja berdiri di sana dengan kebekuan mencengkeram hati saya. Tetapi 
pengampunan bukanlah suatu emosi—saya juga tahu itu. Pengampunan adalah perbuatan 
yang berasal dari kemauan, dan kemauan itu dapat berfungsi tanpa memandang suasana 
hati.'... Tolonglah!' Saya berdoa dengan diam-diam. 'Saya dapat mengangkat tangan saya. 
Saya dapat berbuat banyak untuk itu. Engkau berikanlah perasaan ini/ 

"Maka dengan sangat kaku, seperti mesin, saya menyodorkan tangan saya ke tangan yang 
terulur kepada saya itu. Dan ketika saya melakukannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Arus 
yang mulai menjalar di bahu saya, mengalir turun ke lengan saya, memancar ke dalam 
tangan kami yang telah bersatu. Dan kemudian kehangatan yang menyembuhkan ini 
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sepertinya membanjiri seluruh badan saya, menyebabkan air mata memenuhi mata saya. 

" 'Saya memaafkan anda, brother!' saya menangis. 'Dengan sepenuh hati!' 

'Untuk waktu yang lama kami saling bergenggaman tangan, bekas penjaga dan bekas 
tawanan. Saya belum pernah merasakan kasih Allah sedemikian hebatnya, seperti yang saya 
rasakan pada waktu itu" (Dikutip dari "I'm Still Learning to Forgive" oleh Corrie ten Boom. 
Dicetak ulang dengan seijin Guideposts Magazine. Hak cipta @ 1972 oleh Guideposts 
Associates, Inc., Carmel, New York 10512). 

Kesimpulan 

Ayat suci dan Akhirilah pelajaran ini dengan membacakan Ajaran dan Perjanjian 64:8-10 kepada para gadis 
kesaksian dan gambarkan ajaran ini dengan contoh pribadi atau pengalaman nyata dari orang lain. 

Bagikan kesaksian anda tentang pentingnya mematuhi asas ini jika kita ingin memperoleh 
berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan kepada kita. 

Ayat suci Baca kembali Efesus 4:32 dari poster dan ajaklah remaja puteri agar berbaik hati serta ramah 
kepada orang lain dengan belajar mengampuni serta mengikuti teladan Juruselamat. 

115 



Pelajaran 

24 
Doa dan Meditasi 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan menyadari nilai luhur doa dan meditasi sehari-hari dalam 
hidupnya. 

PERSIAPAN 1. Gambar 14, Yesus Berdoa di Getsemani (62175). 

2. Siapkan poster pernyataan Presiden Harold B.Lee, "Kehidupan ini rapuh dan, oleh 
karenanya, harus dipelihara dengan doa." 

3. Siapkan salinan undangan berikut ini bagi setiap gadis di kelas. 

UNDANGAN 

SIAPA: A&P 104:79 
MENGAPA: A&P 19:28~  

1 Tes. 5:18 
Yakobus 1:5 
Alma 34:27 

BAGAIMANA: 3 Ne.l9:6 ~ 
~ 1 Tim 4:15  

DIMANA: Mat.6:6 
Alma 34:26 

BILAMANA: Alma 34:21 
1 Tes. 5:17 

JANJI: Alma 37:37"  
HARAP DIJAWAB: 

4. Tugasi para anggota kelas menyiapkan dan membaca hal-hal berikut dalam pelajaran: 
a. Sajak "Doa tidak resmi" 
b. Pernyataan Penatua Burke H. Burke Peterson tentang bagaimana berdoa. 
c. Pernyataan Presiden David O. McKay tentang meditasi. 

5. Mintalah dua orang remaja puteri di kelas anda untuk menyanyikan lagu rohani "Doa 
Cetusan hatiku" (Buku Nyanyian Rohani, hal. 59) sebagai duet. 

6. Tugasi remaja puteri menyajikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

Pendahulan: Menyebarkan Undangan 

Bagikan undangan ini kepada para anggota kelas. Selama pengembangan pelajaran, para 
gadis akan diarahkan untuk membaca referensi ayat suci untuk menemukan pesan undangan 
itu. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Selebaran 
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Bahaslah dengan kelas kepada siapakah undangan itu disebar luaskan. Mintalah kelas 
mentari Ajaran dan Perjanjian 104:79, dan membacanya bersama-sama. Ayat ini menerangkan 
kepada sedap gadis sebagai orang kepada siapa undangan itu diberikan. 

Tulisan Suci Mengajar Kita Tentang Berdoa 

Diskusi Mintalah remaja puteri memberikan alasan mengapa Tuhan mengajak kita untuk berdoa. 
Setelah para gadis memberikan gagasan mereka, mintalah mereka mencari empat ayat suci 
tentang undangan itu. Mintalah setiap ayat suci dibaca, dan dalam setiap ayat terangkan 
alasan yang diberikan Tuhan agar kita berdoa. 

Ajaran dan perjanjian 19:28 (adalah sebuah perintah); 1 Tes. 5:18 (bersyukur atas segala hal, 
ini adalah kehendak Allah); Yak.l:5 (jika anda kekurangan hikmat); dan Alma 34:27 (berdoa 
bagi kesejahteraan diri anda dan orang lain). 

Jelaskan kepada remaja puteri bahwa masih ada banyak alasan lagi untuk berdoa dan 
keempat ayat suci ini hanya menunjukkan beberapa saja. 

Sajak Untuk memulai diskusi tentang bagaimana berdoa, mintalah anggota kelas yang telah 
ditugasi membacakan sajak berikut ini: 

Doa tidak Resmi 

"Cara yang tepat bagi seseorang untuk berdoa, 
kata Diaken Lemuel Keyes, 

"Dan satu-satunya sikap yang tepat 
Adalah menekukkan lututnya." 

"Tidak, akan saya katakan caranya berdoa, 
kata pendeta Dr. Wise, 

"Adalah berdiri tegak dengan tangan terentang 
dan mata menengadah serta penuh perhatian." 

"Oh, bukan, bukan, bukan," kata Penatua Snow; 
Sikap seperti itu terlalu congkak. 

Seorang hendaknya berdoa dengan mata tertutup rapat 
Dan kepala menunduk penuh sesal." 

"Rasa-rasanya bagi saya tangan hendaknya 
dengan cermat disatukan di depan. 

Dengan kedua ibu jari menunjuk tanah," 
kata Pendeta Dr. Hunt. 

"Tahun lalu saya terjatuh di sumur Hodgkin 
Kepala lebih dulu,"kata Cyrus Brown, 

"Dengan kedua tumit mencuat keatas, 
kepala saya menukik ke bawah; 
Dan dengan serta merta disanalah saya memanjatkan doa; 
Doa terindah yang pernah saya utarakan; 
Doa yang penuh permohonan yang pemah saya panjatkan; 
Berdiri dengan kepala saya di bawah." 

(Sam Walter Foss, "The Prayer of Cyrus Brown," dalam Stars to Steer By, ed. Louis 
Untermeyer [New York: Harcourt, Brace and Co., 1941], hal.301-02). 

Ayat suci Mintalah remaja puteri membaca 3 Ne. 19:6 seperti yang ditunjukkan dalam undangan 
mereka. Jelaskan bahwa ketika Juruselamat menampakkan diri di benua Amerika, Dia 
mengajar para muridNya bagaimana berdoa, yang kemudian mengajar bangsanya. Mintalah 
agar ayat itu dibaca, dan mintalah para gadis menceritakan bagaimana bangsa Nefi diajar 
untuk berdoa. 
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Kutipan "Ketika anda merasakan kebutuhan untuk menceritakan rahasia kepada Tuhan atau 
meningkatkan mutu pembicaraan anda denganNya—berdoa, jika anda berkenan—bolehkah 
saya menyarankan proses untuk diikuti: pergilah ke tempat di mana anda dapat sendirian, 
pergilah ke tempat di mana anda dapat berpikir, pergilah ke tempat di mana anda dapat 
berlutut, pergilah ke tempat di mana anda dapat berseru kepadaNya. Kamar tidur, kamar 
mandi, atau ruang pakaian jadilah. Nah, bayangkanlah Dia dalam mata batin anda. Pikirkan 
dengan siapa anda berbicara, kendalikan pikiran anda—jangan biarkan mengembara, 
bicaralah kepadaNya sebagai Bapa anda dan teman anda. Lalu katakan kepadaNya hal-hal 
sesungguhnya anda rasakan perlu diungkapkan kepadaNya—jangan dengan ungkapan-
ungkapan yang usang yang hanya memiliki sedikit arti, tetapi bercakap-cakaplah dengan Dia 
secara tulus dan penuh perasaan. Percayakanlah kepadaNya, mintalah pengampunan 
kepadaNya, memohonlah kepadaNya, utarakan kasih anda kepadaNya, kemudian 
dengarkanlah jawabanNya ... Jawaban-jawaban dari Tuhan datang secara diam-diam—selalu 
dengan begitu tenang. Kenyataannya, hanya beberapa orang dapat mendengar jawabanNya 
dengan telinga mereka. Kita harus mendengarkan dengan sangat seksama atau kita tidak 
akan pernah tahu jawaban-jawabannya itu. Sebagian besar jawaban dari Tuhan terasa di hati 
kita sebagai perasaan hangat yang menyenangkan, atau jawaban itu dapat datang sebagai 
gagasan-gagasan dalam pikiran kita. Jawaban-jawaban itu datang kepada orang-orang yang 
mempersiapkan diri serta kepada orang-orang yang sabar"(dalam Conference Report, Okt 
1973, hal. 13; atau Ensign, Jan.1974, hal. 19.) 

Diskusi gambar Peragakan gambar Juruselamat yang sedang berdoa di Getsemani, dan mintalah para gadis 
untuk menyarankan beberapa hal yang kita pelajari tentang berdoa dari pengkajian gambar 
ini. Bantulah mereka mengenali hal-hal seperti kerendahan hati, kekhidmatan, iman, berlutut, 
pemusatan pikiran, serta meditasi. 

Meditasi Adalah Bentuk Berdoa 

Diskusi ayat suci Mintalah remaja puteri mencari dan membaca 1 Tim. 4:15 yang dituliskan di bawah 
"Bagaimana" dalam undangan mereka. Mintalah para gadis untuk memberikan kepada anda 
pengertian mereka tentang istilah meditasi. 

Kutipan Setelah kelas memberikan jawaban mereka atas pertanyaan diatas, mintalah anggota kelas 
yang ditugasi membaca pernyataan Presiden David O. McKay berikut ini: 

"Saya kira kita hanya memberikan sedikit sekali minat terhadap nilai meditasi, suatu asas 
pengabdian ... meditasi adalah bahasa jiwa. Diuraikan sebagai 'bentuk pengabdian pribadi 
atau latihan kerohanian, yang berisikan ungkapan yang dalam, terus menerus dalam 
beberapa tema keagamaan.' Meditasi adalah bentuk berdoa ... 

"Meditasi merupakan salah satu pintu yang paling rahasia, yang paling suci melalui mana 
kita masuk menuju hadirat Tuhan" (David O.McKay, Man May Know for Himself, disusun oleh 
Clare Middlemiss [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1969], hal. 22-23.) 

Sekali lagi bahaslah dengan singkat tempat-tempat disarankan Uskup Peterson di mana kita 
dapat pergi menyendiri. Lalu mintalah remaja puteri memikirkan tentang dimana mereka 
akan pergi untuk bermeditasi. 

Diskusi ayat suci Jelaskan bahwa bagaimana dan dimana kita berdoa serta bermeditasi berkaitan secara erat. 
Mintalah para anggota kelas melihat undangan mereka dan mencari ayat suci yang 
menunjukkan "Dimana". Bacalah ayat-ayat suci itu bersama-sama dan bahaslah dimana 
Tuhan menganjurkan kita pergi" 

"Mat. 6:6 (berdoa dalam bilik atau tempat-tempat yang tersembunyi) 

"Alma 34:26 (Berdoa dalam bilik, tempat bersembunyi, dan di padang belantara.) 

Pada saat ini mintalah remaja puteri memikirkan dimanakah "padang belantara" pribadi 
mereka sendiri. Bantulah mereka dalam menentukan beberapa tempat dimana mereka dapat 
pergi secara pribadi untuk bermeditasi. 
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Diskusi ayat suci Jelaskan bahwa Bapa Surgawi juga telah memberitahu kita bilamanakah kita berdoa. 
Mintalah para gadis mencari saran dalam undangan mereka untuk belajar saat yang tepat 
untuk berdoa sesuai dengan ayat suci: 
Alma 34:21 (Berdoalah pada waktu pagi, siang hari, dan malam hari). 

1 Tes. 5:17 (berdoa tanpa henti-hentinya) 

Tekankan pada remaja puteri dengan kenyataan bahwa Bapa Surgawi selalu bersedia dan 
menghendaki mereka untuk berkomunikasi denganNya. Hidup yang benar termasuk berdoa 
yang tidak henti-hentinya akan rasa syukur kepada Tuhan. 

Hidup ini Rapuh—Peliharalah dengan Berdoa 

Poster Tunjukkan poster: "Hidup ini rapuh dan, oleh karenanya, hendaknya dipelihara dengan doa" 
(Dikutip dari Harold B. Lee, dalam Conference Report, Mexico dan Central Amerika Area 
Conference 1972, hal. 48). 

Papan tulis Tanyakan kepada para gadis masalah, keputusan, dan godaan apa dalam hidup mereka yang 
dapat ditangani dengan lebih efektip melalui meditasi dan berdoa. Tulislah jawaban mereka 
di papan tulis: 

Meditasi dan berdoa akan membantu dalam— 
1. Membangun kesaksian. 
2. Mengatasi sikap negatip. 
3. Mematuhi puasa yang bermakna 
4. Menahan tekanan dari kelompok sebaya. 
5. Memelihara standar Gereja. 
6. Memecahkan masalah sekolah. 
7. Meningkatkan harga diri seseorang. 
8. Mentaati Kata-kata Bijaksana. 
9. Mengembangkan kebiasaan yang baik. 
10. Mengatasi kelemahan. 

Kutipan • Bagaimana meditasi dapat membuat doa-doa anda mengenai masalah yang tertulis di 
papan tulis itu menjadi lebih efektip? 

Setelah para gadis menjawab pertanyaan itu, bacalah pernyataan Penatua Boyd K. Packer 
berikut ini yang menjelaskan lebih lanjut tentang pertanyaan di atas: 

"Ketika anda mendapat masalah, pertama-tama pikirkanlah masalah itu. Renungkan dan 
analisalah serta bermeditasi. Bacalah tulisan suci. Berdoalah mengenai hal itu ... 

Setiap hari renungkan sedikit dan jangan selalu dalam keadaan kemelut untuk membuat 
keputusan penting dengan tanpa dipikir terlebih dahulu ... 

"Saya telah belajar bahwa saat yang paling baik untuk bergulat dengan masalah penting 
adalah pada dini hari ... Papan tulis pikiran anda telah dihapus dengan istirahat malam hari. 
Gangguan yang bertumpuk pada hari kemarin tidak menghalangi anda. Tubuh anda telah 
pula beristirahat. Itulah saatnya memikirkan sesuatu dengan sangat seksama serta untuk 
menerima wahyu pribadi" ("Self-reliance," Ensign, Agust. 1975, hal. 88). 

Kesimpulan 

Tegaskan bahwa banyak undangan termasuk Harap Dijawab, yang berarti bahwa orang yang 
menerimanya harus memutuskan mau atau tidak menerima undangan itu dan memberikan 
suatu jawaban. Mintalah para gadis membaca undangan mereka serta membaca janji, 
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sebelum membuat suatu keputusan untuk menerima atau menolak ajakan bermeditasi serta 
berdoa. Minta mereka membaca Alma 37:37 untuk menemukan janji yang ditawarkan Tuhan. 
(Dia akan menuntun mereka kepada hal-hal yang baik, mengawasi mereka, dan mengangkat 
mereka pada zaman akhir). 

Mintalah para gadis dengan serius memikirkan jawaban mereka terhadap undangan itu. 
Jelaskan kepada mereka bahwa jika mereka menerima undangan untuk berdoa dan 
bermeditasi, mereka harus bertekad untuk melakukannya sebagai program harian. 

Bacalah kembali poster "Hidup ini rapuh dan, oleh karenanya, hendaknya dipelihara dengan 
doa". 

Kesaksian Anjurkan agar para remaja puteri memelihara hidup mereka dengan doa, serta berikan 
kesaksian anda tentang nilai doa dan meditasi dalam hidup anda. Bagikan pengalaman anda 
tentang doa, dan juga mintalah remaja puteri membagikan pengalaman mereka. 

Nyanyian rohani Tutuplah pelajaran dengan meminta remaja puteri yang ditugasi menyanyikan, "Doa Cetusan 
Hatiku" (Nyanyian Rohani, hal. 59). 
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Hari Sabat Pelajaran 

24 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan berusaha meningkatkan kepatuhannya terhadap hari Sabat. 

PERSIAPAN 1. Bawalah pensil dan kertas untuk setiap remaja puteri. 

2. Siapkan selebaran bagi setiap remaja puteri yang menyerupai sebuah penggaris untuk 
mengukur. Selebaran itu akan terlihat seperti ini. 

3. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Persiapan untuk Hari Sabat Memperkaya Berkat-berkat pada Hari Itu 
Kegiatan menulis Berilah setiap remaja puteri sebuah pensil dan secarik kertas. Mintalah kelas melipat kertas 

itu menjadi dua kolom yang membujur dan memberi judul kolom pertama dengan 
menuliskan "Hal-hal yang Telah Saya Lakukan pada Hari Sabat yang lalu". Kegiatan ini 
hendaknya mengambil waktu tidak lebih dari lima menit. Mintalah mereka menyimpan 
kertas mereka untuk digunakan kemudian. 

Cerita Bacalah kisah berikut ini: 

"Saya ingat mengatakan, "Apa yang tidak beres pada diri saya? Saya takut akan hari Minggu. 
Saya bingung. Saya sakit kepala. Saya menangis. Saya cekcok dengan orangtua saya. 
Meskipun saya pergi ke Gereja secara teratur, rasanya saya tidak mencapai apapun. Dimana 
segala berkat yang dijanjikan bagi kita? Saya sudah berusaha menguduskan hari Sabat. Saya 
tidak nonton bioskop atau berbelanja. Saya menghadiri pertemuan saya. Apa yang tidak 
beres pada diri saya. 

"Saya tahu dalam hati saya bahwa apabila saya mengerjakan pekerjaan sekolah saya pada 
hari Minggu, atau nonton televisi, atau menjahit, atau bahkan kalau saya mengunjungi teman 
wanita saya dan kami berbicara tentang segala hal yang dipercakapkan para gadis, saat itu 
sesungguhnya saya tidak menguduskan hari Sabat. Hari Minggu menjadi hampir seperti hari-
hari biasa. 

"Jadi, setelah pelajaran pada hari Sabat, saya memutuskan untuk membuat sesuatunya 
berbeda. Saya memutuskan untuk membuat kesan yang baik terhadap diri saya. Sewaktu 
saya membuat keputusan itu, saya dipenuhi ilham seperti bagaimana saya membuat hari itu 
menjadi hari yang lebih istimewa. Pelajaran kami meneyebutkan bahwa kita hendaknya 
membuat daftar tentang hal-hal yang dapat dikerjakan sebelumnya untuk mempersiapkan 
hari Sabat. Ketika saya membuat daftar itu, semuanaya berjalan sebagaimana mestinya." 

121 

Untuk Mengukur Kegiatan hari Sabat 

Apakah melakukan kebaikan? Apakah mempertinggi Maukah Yesus 
kerohanian? melakukannya? 

Goal saya: Menjaga diri saya tidak ternoda dunia. 



Kelompok curah Mintalah remaja puteri menyebutkan daftar yang telah mereka buat pada awal pelajaran, 
pendapat Tanyakan mereka hal-hal manakah dalam daftar mereka yang dapat dikerjakan pada hari 

Sabtu agar hari Minggu menjadi hari yang lebih istimewa. Tekankan bahwa hari Minggu 
adalah hari yang kudus dan bahwa kita harus membuat persiapan istimewa untuk hari itu. 
Bagilah remaja puteri menjadi beberapa kelompok. Mintalah setiap kelompok mengangkat 
seorang pencatat. Beri masing-masing kelompok salah satu pertanyaan berikut dan mintalah 
mereka untuk secara spontan menjawabnya selama tidak lebih dari lima menit. Daftar 
kegiatan hari Minggu mereka akan menolong dalam acara curah pendapat mereka. 

1. Persiapan apa yang hendaknya dibuat pada hari Sabtu agar hari Minggu menjadi hari 
yang lebih istimewa. 

2. Apa yang seharusnya dihapus dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan pada hari Sabat 
agar hari Minggu menjadi hari yang lebih rohani? 

3. Persiapan apakah yang dapat dilakukan untuk menyediakan waktu atau kegiatan bersama 
keluarga pada hari Minggu? 

Mintalah pencatat dari setiap kelompok melaporkan saran-saran serta kesimpulan dari 
kelompoknya. 

Diskusi papan tulis • Berkat apa sajakah yang dapat kita terima dengan mempersiapkan sebelumnya untuk hari 
Sabat? (perasaan senang; menanti-nanti hari Sabat; saat untuk berpikir; meditasi, berdoa, dan 
membaca tulisan suci; ikatan yang lebih erat dengan para anggota keluarga serta Bapa 
Surgawi.) Tuliskan tanggapan-tanggapan itu di papan tulis. 

Ayat suci Tegaskan bahwa ketika kita menguduskan hari Sabat kita diberkati karena mematuhi 
perintah dari Bapa Surgawi kita. Mintalah seorang remaja puteri membaca Kel. 20:8-11. 

Pemujaan Dinyatakan Melalui Perkataan, Pikiran, Lagu dan Perbuatan 

Dalam Ajaran dan Perjanjian 59:9-10 kita telah di beritahu kemana kita seharusnya pergi pada 
hari Sabat. Mintalah seorang remaja puteri membaca ayat-ayat ini. 

• Kemanakah kita diperintahkan untuk pergi pada hari Sabat? 

• Bagaimanakah seharusnya sikap kita ketika menghadiri pertemuan sakramen? 

• Bagaimanakah menghadiri pertemuan secara keluarga menguatkan ikatan dan hubungan? 
Bacalah kutipan berikut: 

"Terlalu sering kita datang untuk memuja dan meninggalkan persembahan kita tanpa 
berusaha mempersiapkan batin kita pada tingkat kesempurnaan yang sama seperti yang kita 
capai dengan pakaian serta kerapian luar kita" (Robert L. Simpson, dalam Conference Report, 
Okt. 1966, hal. 129; atau Improvement Era, Des. 1966, hal. 1148). 

• Bagaimana kita dapat menyiapkan 'batin' kita untuk hari Sabat? 

Ajukan studi kasus berikut kepada remaja puteri untuk dianalisa dan dibahas: (Bantulah 
remaja puteri memahami bahwa ada banyak cara untuk menguduskan hari Sabat atau gagal 
melaksanakannya) 

1. Tuti dan Sari menyelinap di deretan belakang tepat saat presiden cabang mengumumkan 
doa pembuka. Mereka terus berbisik-bisik selama kebaktian dan saling menulis pesan 
bolak balik. 

2. Selama lagu sakramen, Endah duduk dengan malas, menutup matanya, dan memegang 
buku nyanyian rohani yang tidak dibuka dan tanpa menyanyi. 

• Bagaimana syair dan musik lagu rohani dapat menambah semangat pertemuan? 

3. Susi duduk di samping Maria selama kebaktian. Sementara sakramen diberkati dan 
diedarkan kepada para anggota, pikiran Susi melayang ke bioskop yang dilihatnya pada 
hari sebelumnya. Ia kaget ketika Maria menyentuhnya untuk mengambil sakramen. 

Diskusi ayat suci 

Kutipan dan diskusi 

Studi kasus 
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• Bagaimana anda membandingkan kekhidmatan Susi yang tampak dari luar dengan 
perasaan didalamnya? 
• Apa yang dapat dilakukan setiap remaja puteri selama sakramen untuk menjadi lebih 
khidmat? 

4. Tanti sangat terkesan dengan khotbah yang disampaikan presiden cabangnya. Dia 
berbicara tentang pertobatan, dan Tanti merasakan perasaan tenteram karena 
sesungguhnya hal itu adalah bagian yang terindah dari injil. 
• Bagaimana Tanti memperlihatkan sikap khidmat? 
• Berkat apa sajakah yang dapat diterima apabila seseorang memiliki sikap khidmat? 

5. Elly diajak mengunjungi rumah Kirni dan mendengarkan rekaman lagu baru yang 
populer. Ia mendengar bahwa Anna, temannya yang lain, sedang sakit. Teringat bahwa ia 
telah membantu ibunya membuat kue pada hari Sabtu, ia memutuskan untuk membawa 
kue dan mengunjungi Anna. 
• Bagaimana tindakan Elly mencerminkan sikap khidmat? 
• Bagaimana ia dapat kehilangan perasaan khidmatnya seandainya ia pergi ke rumah 
Kirni? 

Rangkumkanlah dengan menjelaskan bahwa kita dapat memuja melalui perkataan, pikiran 
yang baik, musik rohani, dan melalui perbuatan baik. Tunjukkan bahwa memuja ialah 
menerapkan serta melakukan—mematuhi Bapa kita di Surga. 

Kutipan Bacalah pernyataan Presiden Benson: 

"Tujuan hari Sabat adalah untuk mempertinggi rohani, untuk pembaharuan perjanjian kita, 
untuk memuja, untuk beristirahat, untuk berdoa. Sabat dimaksudkan untuk memberi makan 
rohani, agar kita dapat menjaga diri kita tidak tercemar oleh dunia dengan mematuhi 
perintah Allah" (Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1974], hal. 10-14). 

Kita Hendaknya Mengevaluasi Kegiatan hari Sabat Kita 

Diskusi • Bagaimana kita dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh 
dilakukan pada hari Sabat? 

• Maukah anda sebuah daftar tentang yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan 
pada hari Sabat? 

Jelaskan bahwa orang-orang Yahudi kuno gagal mengikuti garis petunjuk yang telah 
diberikan kepada mereka untuk menguduskan hari Sabat. Untuk menolong mereka tahu hal-
hal khusus yang dapat mereka lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan, peraturan-
peraturan yang keras dari para ahli Taurat dikembangkan. Beberapa peraturan ini seperti 
daftar di bawah ini: 

1. "Sejenis simpul tertentu tidak boleh ditalikan atau dilepaskan. Diperbolehkan untuk 
melepas simpul yang dapat dibuka dengan sebuah tangan. 

2. "Api tidak boleh dipadamkan atau dinyalakan. 

3. "Perjalanan dibatasi sampai jarak tidak lebih jauh dari satu mil. Jarak ini, yang dikenal 
sebagai 'perjalanan hari Sabat', ditentukan dengan mengukur jarak dari tabernakel yang 
digunakan selama zaman Musa sampai ke tenda-tenda perkemahan yang terjauh dan 
kembali lagi. Jika seseorang melakukan perjalanan lebih jauh dari jarak ini, ia telah bekerja 
dan oleh karenanya ia melakukan dosa" (Is It Lawful to Do Good on the Sabath, "New 
Testament Daily Teacher Manual" [seminary manual, 1980-81], hal. 97). 

4. Juga ada pertanyaan tentang bolehkah seseorang makan telur yang keluar pada hari Sabat 
dari seekor ayam yang tidak mengenal hukum. Seorang ahli Taurat memperbolehkan, dan 
ahli Taurat lainnya tidak memperbolehkan, (lihat Albert E. Bailey, Daily Life in Bible Times 
[New York: Charles Scribner's Sons, 1943], hal.255). 
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Kutipan Jelaskan bahwa daripada mematuhi larangan-larangan seperti itu, kita telah diberi petunjuk 
zaman akhir yang berkenaan dengan hari Sabat. 

"Pada saat ini, pada zaman kita, Tuhan telah menekankan tentang kepatuhan terhadap hari 
Sabat... 

"Karena kita hidup dalam masyarakat yang melanggar hari Sabat, kita harus ... hidup di 
dunia tetapi bukan dari dunia ... 

"Kita tidak perlu berbelanja pada hari Sabat. Tidak akan ada belanja di kota Sion pada hari 
Sabat. r 

"Kita tidak perlu mendatangi acara-acara rekreasi, juga tidak berburu atau memancing pada 
hari Sabat. r 

"Jika kita bermaksud sungguh-sungguh ... pada hari Sabat kita akan hidup dalam struktur 
petunjuk yang diberikan Tuhan dalam ... Ajaran dan Perjanjian" (Marion G. Romney, dalam 
Conference Report, Apr. 1974, hal. 116-17; atau Ensign, Mei 1974, hal. 80). 

"Menurut Ajaran dan Perjanjian 59:9, apa salah satu tujuan utama hari Sabat? (menjaga diri 
kita agar tidak tercemar oleh dunia) 

• Bagaimana kita dapat menilai apakah kegiatan itu dapat menjaga kita agar tidak tercemar 
oleh dunia? 

Tulislah pertanyaan berikut di papan tulis dan mintalah remaja puteri menuliskannya di 
sebelah kanan pada kolom kertas mereka. 

1. Apakah kegiatan itu melakukan hal-hal yang baik? 

2. Apakah meningkatkan kerohanian? 

3. Maukah Yesus melakukannya? 

Mintalah setiap remaja puteri mengevaluasi kegiatan yang biasanya melibatkan dirinya pada 
hari Minggu dengan menjawab ketiga pertanyaan itu. 

Garis-garis petunjuk ini memberi ukuran untuk menolong kita memutuskan apakah kegiatan 
itu tepat untuk hari Sabat. Pendekatan semacam ini menuntut lebih banyak kedewasaan 
daripada peraturan bagi setiap keadaan. Jika kita memusatkan perhatian terhadap tujuan dari 
hari Sabat serta cita-cita kita untuk tetap tidak tercemar oleh dunia, kita akan dapat lebih 
efektif mengatur kegiatan hari Sabat kita. 

Setelah remaja puteri membahas ketiga gagasan ini, bacalah pernyataan dari salah seorang 
pemimpin Gereja kita berikut ini: 

"Apakah itu di rumah atau di gereja, pikiran anda serta tingkah laku anda hendaknya selalu 
selaras dengan semangat dan tujuan hari Sabat. Tempat-tempat hiburan dan rekreasi, 
sementara pada saatnya yang tepat dapat berakhir, tidaklah mendatangkan pertumbuhan 
rohani dan tempat-tempat semacam itu tidak akan menjaga anda 'tidak tercemar oleh dunia' 
tetapi akan lebih banyak mengingkari anda dari 'kepenuhan dari bumi' yang dijanjikan 
kepada orang-orang yang mentaati hukum hari Sabat. Anda yang melakukan pelanggaran 
hari Sabat sebagai suatu kebiasaan, dengan kegagalan anda untuk 'menguduskannya' akan 
kehilangan jiwa yang dipenuhi sukacita untuk sejumlah kecil kesenangan. Anda terlalu 
banyak menaruh minat terhadap keinginan jasmani anda dengan mengorbankan kesehatan 
rohani anda." (Harold B. Lee, Decisions for Successful living [Salt Lake City: Deseret Book Co 
1973], hal. 147-48). 

Beri setiap remaja puteri selebaran penggaris dan ajaklah mereka masing-masing untuk lebih 
sepenuhnya mematuhi hari Sabat dengan mengevaluasi kegiatan melalui ketiga garis 
petunjuk ini. Berikan kesaksian anda mengenai pentingnya serta berkat-berkat dari 
menguduskan hari Sabat. 

Evaluasi pribadi 

Penyajian guru 

Kutipan 

Selebaran 
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24 

TUJUAN Setiap remaja putri akan mengetahui bagaimana memperoleh, menguatkan, dan membagikan 
kesaksiannya. 

PERSIAPAN 1. Bawalah beberapa benih dan tanaman di pot. 

2. Buatlah sebuah poster berisikan ketentuan berikut: 
Sebuah kesaksian adalah pengetahuan yang pasti yang diterima dari Roh Kudus bahwa— 
a. Yesus adalah Putra Allah dan Juruselamat dunia 
b. Joseph Smith adalah nabi Allah yang memulihkan Injil. 
c. Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir adalah satu-satunya Gereja 

yang benar dan dipimpin oleh seorang nabi zaman sekarang. 

3. Tulislah setiap referensi ayat suci berikut pada secarik kertas yang terpisah: Alma 32:27; 
Ajaran dan Perjanjian 11:22; Moroni 10:4; Yoh.7:17; Alma 5:46. 

4. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Sasaran pelajaran dan 
diskusi ayat suci 

Poster dan diskusi 

Pendahuluan 

Perlihatkan benih serta tanaman di pot kepada kelas. 
• Hubungan apa yang ada diantara kedua benda itu? 

• Agar benih dapat tumbuh menjadi tanaman, apa yang harus terjadi? 
Jelaskan bahwa dalam kitab Mormon, Alma membandingkan sebuah benih dengan sesuatu 
yang lain. Mintalah remaja puteri membaca Alma 32:27-28 untuk mengetahui apa 
perbandingan itu. (Firman Allah.) 

• Bagaimana kita menyebut pengetahuan tentang kebenaran injil itu? (Kesaksian.) 

Peragakan poster dengan definisi tentang kesaksian (lihat 'Persiapan') dan mintalah salah 
seorang remaja puteri membaca dengan nyaring. Jelaskan bahwa tanpa salah satu unsur yang 
sangat penting ini, kesaksian kita tidak lengkap. Peragakanlah poster itu sepanjang pelajaran. 
(Lihat Bruce R. McConkie, dalam Conference Report, La Paz Bolivia Area Conference 1977, 
hal. 7.) 

Setiap Remaja Puteri Dapat Memperoleh Kesaksian Pribadi 

Ayat suci Jelaskan bahwa Alma yang sama ini, yang membandingkan cara memperoleh kesaksian 
dengan benih yang tumbuh, mempunyai kesaksian yang kuat. Meskipun ketika muda Alma 
melihat malaikat (Mosia 27:8-15), ia ingin tahu bagi dirinya bahwa injil adalah benar. 

Mintalah salah seorang remaja puteri membacakan Alma 5:45-46 dengan nyaring. 

• Bagaimana Alma tahu? 

Jelaskan bahwa tidak seorangpun telah dilahirkan dengan suatu kesaksian dan bagi beberapa 
orang memperoleh kesaksian secara serius dimulai pada usia para gadis di kelas anda. 

Pertanyaan berbobot • Apakah anda mempunyai kesaksian akan injil seperti yang dijelaskan pada poster? 

• Dapatkah anda dengan jujur mengatakan, sebagaimana yang dikatakan Alma, "Saya tahu 
sendiri'? 
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• Jika anda belum mempunyai kesaksian, pernahkah anda berpikir bagaimana anda dapat 
memperolehnya? 

Kutipan dan diskusi Presiden Spencer W.Kimball mengatakan bahwa setiap orang dapat memperoleh kesaksian: 

"Kita dapat memperoleh kepastian yang positip tentang kenyataan pribadi Allah; kehidupan 
Kristus yang terus aktif ...; keilahian pemulihan melalui Joseph Smith ... hal-hal ini dapat 
diketahui oleh setiap orang yang sehat sepasti pengetahuan bahwa matahari bersinar. 
Kegagalan memperoleh pengetahuan ini sama dengan mengakui bahwa orang itu tidak 
membayar harga" (Faith Precedes the Miracle [Salt Lake City: Deseret Book Co., 19721, hal. 13-
14). 

• Apa yang harus dilakukan seseorang 'untuk membayar harga', seperti yang dinyatakan 
Presiden Kimball? (memperoleh pengetahuan—kesaksian—tentang Allah, Kristus, dan Joseph 
Smith serta pemulihan.) 

Dalam tulisan suci kita mendapati bahwa para nabi lain telah mengatakan apa yang harus 
kita lakukan untuk membayar harga agar memperoleh kesaksian. 

Bagikan kertas dengan referensi ayat suci Alma 32:27, Ajaran dan Perjanjian 11:22, Moroni 
10:4, Yoh. 7:17, dan Alma 5:46. Jika kelas cukup besar, bagilah remaja puteri menjadi empat 
atau lima kelompok. Jika kelas itu lebih kecil, mintalah mereka bekerja sendirian atau 
berpasangan. Setelah mereka membaca ayat suci yang ditugaskan kepada mereka, ajukan 
pertanyaan berikut ini kepada setiap kelompok: 

• Menurut ayat suci yang anda baca, apa sebagian dari harga untuk memperoleh kesaksian 
itu? 

Apabila jawaban diberikan, tuliskan jawaban itu serta referensi ayat suci di papan tulis dan 
bahaslah bagaimana masing-masing jawaban dapat menolong dalam memperoleh kesaksian. 

Kegiatan ayat suci 
dan diskusi 

Hasrat untuk percaya (Alma 32:27) 
Mempelajari tulisan suci serta perkataan para nabi 

modern (A&P 11:22) 
Berdoa dengan maksud yang sungguh-sungguh 

(Moroni 10:4) 
Menjalankan asas-asas injil (Yoh.7:17) 
Berpuasa dan berdoa (Alma 5:46) 

Catatan: Biarkan tulisan itu tetap di papan tulis; tulisan ini akan dibicarakan kemudian dalam 
pelajaran. 

• Setelah anda membayar harga atas hasrat, atas belajar, berdoa, hidup dengan benar, dan 
berpuasa, apa yang seharusnya anda terima untuk menyelesaikan proses memperoleh 
kesaksian? 

Jika remaja puteri tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar, mintalah mereka 
membaca Moroni 10:4. 

Apakah kesaksian-kesaksian itu datang secara tiba-tiba atau dengan perlahan-lahan, semua 
kesaksian datang kepada beraneka ragam orang dengan cara yang berbeda-beda tetapi 
seringkah digambarkan sebagai perasaan yang menyala-nyala dalam hati kita atau sebuah 
gagasan dalam pikiran kita (Lihat A&P 8:2-3; 9:8; Lukas 24:32). 
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Kutipan "Seorang saksi mata tidaklah cukup. Bahkan kesaksian-kesaksian dari para Rasul zaman 
dahulu harus bersumber dari kesaksian Roh Kudus. Seorang nabi telah memberitahu kita 
bahwa kesaksian dari Roh Kudus mendatangkan pengaruh pada jiwa kita yang lebih khusus 
daripada 'kunjungan seorang malaikat' " (Dallin H. Oaks, dalam Conference Report, Okt. 
1990, hal. 36; atau Ensign, Nop. 1990, hal. 30). 

Kesaksian Pribadi Mendatangkan Pahala yang Benar 

Cerita dan diskusi Pemah ada seorang remaja puteri menerima kesaksian, kesaksian itu mendatangkan berkat-
berkat lain dalam hidupnya. Ketika anda membacakan kepada para gadis kisah remaja puteri 
seusia mereka ini, mintalah mereka mengenali berkat-berkat yang datang karena 
kesaksiannya akan injil. 

"Pada bulan Mei tahun 1972 Julie (Wang) berjalan di sebuah jalan di kota Kaohsiung, Taiwan, 
ketika ia melihat dua remaja asing membagi-bagikan kertas kepada setiap orang yang lewat. 
Ia mengambil selembar dan segera tahu bahwa itu adalah sebuah pesan singkat tentang 
pemulihan Injil Yesus Kristus ... Julie dibesarkan secara seksama dengan ajaran-ajaran injil, 
dan ia digerakkan oleh Roh untuk mempelajari tentang pemulihan ini. Ia mengembalikan 
kartu itu dan hampir seketika dikunjungi para elder. Ia tahu injil adalah benar dari saat ia 
mendengarnya, dan ia ingin dibaptiskan. 

"Ayah Julie (yang menjadi pendeta jemaat mereka) tidak dapat memahami permintaannya ... 
Meskipun demikian, ketika Julie menceritakan kepadanya lebih banyak tentang Gereja Yesus 
Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, ia juga menerima pesan pemulihan itu. 

"Pada hari Minggu, tanggal 1 April 1973, Julie pergi bersama ayah dan ibunya serta 62 orang 
anggota lainnya dari Gereja K'e Liao ke Gereja Kaohsiung. Pada hari itu Julie berdiri dengan 
air mata berlinang ketika ia menyaksikan ayah dan ibunya dibaptiskan ... Ia diluapi rasa 
sukacita ketika ia menyaksikan 48 orang lagi, orang-orang yang dikasihinya sepanjang 
hidupnya juga memasuki air baptisan. 
"... Melalui kekuatan, keberanian, dan kesaksian dari seorang gadis berusia limabelas tahun, 
seluruh jemaah dibawa ke dalam Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir" 
(Malan R. Jackson, "Julie Wang", New Era, Juni 1973, hal. 7). 

• Berkat-berkat apakah yang didatangkan dari kesaksian Julie ke dalam hidupnya dan hidup 
orang lain? 

Cerita dan diskusi Jelaskan bahwa akibat yang lainnya, yang lebih pribadi, dari kesaksian diungkapkan oleh 
peristiwa ini dari seorang remaja yang baru dipertobatkan. Dengarkan berkat-berkat 
kesaksian yang datang dalam hidupnya. 
"Saya baru saja dibaptiskan ketika saya tahu bahwa saya perlu dioperasi. Ketika seorang 
teman yang bukan anggota menengok saya di rumah sakit, saya beritahu dia bahwa saya 
telah dibaptiskan dalam Gereja. Ia menanggapi dengan memberitahu saya bahwa saya berada 
di rumah sakit karena saya telah masuk gereja yang tidak percaya akan Kristus. Saya heran 
akan kurang pengetahuannya tentang Gereja, karena mengetahui bahwa ia telah tinggal 
diantara para anggota selama bertahun-tahun. 

"Saya belum pernah membagikan kesaksian saya sebelumnya, tetapi saya merasakan desakan 
untuk membagikannya pada saat itu. Saya mengatakan kepadanya bahwa kitapun 
menyembah Yesus Kristus, dan bahwa Dia adalah Putra Allah, bahwa Joseph Smith adalah 
nabi Allah dan bahwa Gereja terus menerima wahyu pada zaman sekarang. 

"Saya tidak meyakinkan teman saya agar ia mau masuk gereja, tetapi dari pengalaman itu 
saya merasakan kekuatan di dalam yang tak terlukiskan. Kekuatan ini, menolong saya dalam 
masa-masa kesembuhan saya dan menjadi sumber penghiburan yang besar sejak saat itu." 

• Bagaimana dengan memberikan kesaksian anda memberi manfaat kepada anda? 

• Mengapa dengan memberikan kesaksian anda mendatangkan kekuatan di dalam dan 
penghiburan? 
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Kesaksian guru Katakan kepada kelas bahwa setiap remaja puteri yang bersedia membayar harga untuk 
memperoleh kesaksian dapat menerima kesaksian dan berkat-berkat yang menyertainya. 

Kesaksian Hendaknya Terus Menerus Dikuatkan dan Dibagikan 

Sasaran pelajaran dan • Sekali seorang remaja puteri memperoleh kesaksian injil, dapatkah menjamin bahwa 
diskusi kesaksiannya akan selalu tetap bersamanya? 

Tunjukkan tanaman itu kepada remaja puteri. 

• Bagaimana tanaman ini dapat dibandingkan dengan kesaksian remaja puteri? (Keduanya 
butuh perawatan yang terus menerus). 

• Apa yang akan terjadi pada kesaksian jika tidak dipelihara dengan semestinya? 

• Apa sebabnya seorang gadis dapat kehilangan kesaksian? (Jawaban yang mungkin: gagal 
menguduskan hari Sabat, melalaikan berdoa dan belajar injil, meletakkan hal-hal duniawi di 
atas hal-hal rohani; melanggar hukum Kata-kata Bijaksana.) 

• Jika saya terus menyirami dan merawat tanaman ini apa yang akan terjadi? 

Hal itu sama halnya dengan kesaksian. 

• Bagaimana kita dapat mempertahankan kesaksian yang kuat? 

Selama bagian pelajaran ini, tunjukkanlah di papan tulis dan bantulah remaja puteri 
memahami bahwa terus melakukan hal-hal yang memberi mereka kesaksian akan juga 
menolong mereka memperkuat kesaksian. 

Kutipan dan diskusi Jelaskan salah satu cara memperkuat kesaksian kamu adalah dengan membagikannya. 

Penatua Gordon B.Hinckley telah mengatakan kepada kita, "Setelah menerima kesaksian itu, 
adalah kewajiban kita untuk membagikannya kepada orang lain" (dalam Conference Report, 
Seoul, Korea Area Conference 1975, hal. 12; huruf miring ditambahkan.) 

• Mengapa menjadi 'kewajiban' kita untuk memberikan kesaksian kita? (Lihat A&P 88:81). 

• Salah satu dari keempat pertemuan sakramen di Gereja adalah pertemuan kesaksian. 
Menurut anda mengapa demikian? 

• Bagaimana perasaan anda ketika seseorang memberikan kesaksian yang kuat mengenai 
Injil? 

• Bagaimana hal ini mempengaruhi anda? 

Jelaskan bahwa kesaksian kita menjadi lebih kuat ketika kita membagikannya dan ketika kita 
mendengar kesaksian orang lain. 

Seorang remaja puteri mengalami hal ini ketika memberikan kesaksiannya: 

Cerita "Menyenangkan sekali bagaimana suatu kesaksian berkembang secara pesat ketika anda 
membagikannya. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Gereja dan selalu berusaha sebaik-
baiknya untuk mematuhi ajaran-ajarannya. Saya percaya bahwa saya memiliki kesaksian 
sekuat kesaksian siapapun. Tetapi sesungguhnya saya belum pernah memberikannya. Sudah 
pasti, teman-teman dekat saya tahu keyakinan saya, namun hanya itulah. 

"Lalu pada suatu hari saya sedang duduk di kelas seminari ketika saya mendengar nama 
saya dipanggil sebagai salah seorang dari tiga orang yang berada di kelas untuk maju serta 
memberikan kesaksian. Saya sangat terkejut, belum lagi takut setengah mati. Ketika giliran 
saya tiba saya hanya berdiri disana tanpa mengetahui apa yang harus dikatakan dan 
kemudian kata-kata mulai bermunculan. Benar-benar saya mencurahkan perasaan saya. Saya 
memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Gereja adalah benar dan bahwa 
Joseph Smith adalah nabi Allah sebagaimana Presiden Gereja zaman sekarang. 

"Ketika saya sudah selesai saya memperoleh perasaan yang hangat serta istimewa di dalam. 
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Kesaksian saya telah tumbuh; saya dapat merasakannya. Itu seperti menyaksikan bunga yang 
mekar dengan gerakan yang cepat di film pengetahuan." 

Hubungkan dengan poster dan terangkan bahwa kesaksian gadis ini mencakup semua hal 
yang disebutkan Penatua McConkie. 

Pertanyaan berbobot • Seberapa kuatnya kesaksian anda? 

• Apakah yang anda lakukan untuk menguatkannya? 

• Kapan saat terakhir anda memberikan kesaksian anda? 

Kesaksian guru Jika anda merasa begitu terdorong, berikan kesaksian anda kepada remaja puteri. Utarakan 
kepercayaan bahwa setiap gadis dapat mengetahui bagi dirinya bahwa Yesus adalah Kristus, 
bahwa Joseph Smith adalah seorang nabi, bahwa Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci 
Zaman akhir adalah satu-satunya gereja yang benar pada zaman sekarang, dan bahwa ada 
seorang nabi yang masih hidup yang membimbing kita sekarang ini. Sarankanlah remaja 
puteri memberikan kesaksian mereka pada bulan yang akan datang. 
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24 
Mempelajari Tulisan Suci 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memiliki keinginan yang meningkat untuk belajar tulisan suci 
setiap hari. 

PERSIAPAN 1. Bawalah pensil dan kertas bagi setiap remaja puteri. 

2. Siapkan satu atau lebih barang yang disebutkan dalam pendahuluan. 

3. Tulislah masing-masing referensi ayat suci berikut ini pada kartu indeks atau pada kertas 
dan taruhlah kartu-kartu itu di sebuah tempat. Buatlah salinannya sebanyak yang 
dibutuhkan sehinga paling tidak ada sebuah kartu bagi setiap gadis. 

Matius 18:15 
2 Ne. 32:9 
Ajaran dan Perjanjian 121:7-8 
Yakobus 1:5-6 

4. Buatlah penanda halaman bagi setiap remaja puteri seperti yang digambarkan pada akhir 
pelajaran. (Jika mungkin, gunakan kertas tebal.) 

5. Seminggu sebelumnya atau lebih, mintalah dua atau tiga orang anggota kelas datang ke 
kelas dengan penuh persiapan untuk membagikan ayat suci kegemaran mereka serta 
menjelaskan mengapa ayat itu istimewa bagi mereka. 

6. Pilihan: Tugasi seorang remaja puteri untuk menyajikan "Merenung bukanlah Hal yang 
Tidak Masuk Akal." 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan 

Peragakan sebuah atau lebih barang berikut ini: kaleng makanan tanpa label, botol berisikan 
cairan tanpa label, pola pakaian tanpa petunjuk, atau resep yang petunjuknya telah hilang. 
Tunjukkan apa yang hilang dari setiap barang tersebut. 

• Seberapa besar harga barang-barang ini dalam keadaannya sekarang? 

• Tahukah anda bagaimana menggunakannya? 

• Apa nilai petunjuk-petunjuk itu? (Petunjuk itu memberikan perintah dan menolong kita 
tahu bagaimana menggunakan barang-barang itu atau menyelesaikan hal-hal tertentu.) 

• Kapan kita memerlukan petunjuk dalam hidup kita? 

• Dimanakah anda dapat menemukan petunjuk tertulis bagi kehidupan? (Angkat tinggi-
tinggi sebuah kitab suci.) 

Ayat suci Tuliskan isi 2 Nefi. 33:4-5 di papan tulis. 

Mintalah para gadis membaca ayat itu dan dapat menanggapi alasan-alasan Nefi seperti 
mengapa kita harus mempelajari tulisan-tulisan suci. 

Mungkin anda dapat menulis tanggapan-tanggapan itu di papan tulis. 
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Banyak Pengorbanan telah Dibuat Sehingga Kita Dapat Memiliki Tulisan suci Sekarang 
ini. 

Penyajian guru Sepanjang sejarah para nabi telah diperintahkan untuk membuat catatan mengenai hubungan 
mereka dengan Tuhan. Para nabi dan para pembuat catatan telah membuat pengorbanan 
besar sehingga kita dapat memiliki tulisan suci. 

Kegiatan menulis Bagikan kertas dan pensil kepada remaja puteri. Tugasi setiap gadis dengan sebuah kitab suci 
dan perintahkan mereka mulai menyalin kitab tertentu yang mereka miliki. Mintalah para 
gadis itu mulai dengan ayat pertama dari bagian atau pasal pertama. Biarkan mereka 
menyalin selama dua atau tiga menit sebelum menghentikan mereka. 

• Dengan kecepatan anda menyalin, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyalin 
seluruh kitab? 

Tekankan pada mereka betapa membosankan menyalin sesuatu dengan tangan dan berapa 
banyak waktu dan konsentrasi yang diperlukan. Tekankan betapa sulitnya para nabi 
mengukir tulisan suci di atas logam atau menuliskannya pada gulungan. Setelah tulisan suci 
dicatat, penterjemahan lemping-lemping dan gulungan-gulungan dari bahasa aslinya ke 
dalam bahasa lain menuntut kerja berbulan-bulan serta bantuan langsung dari Tuhan. 

• Disamping waktu serta usaha yang diperlukan untuk menterjemahkan atau menyalin 
tulisan suci, usaha dan pengorbanan lain apakah yang telah dibuat sehingga kita dapat 
memiliki tulisan suci itu? 

Jawaban dapat termasuk-

1. Usaha Nefi serta para saudaranya untuk memperoleh lemping-lemping kuningan 
( 1 Ne. 3-4). 

2. Pekerjaan Mormon yang membosankan untuk menyingkat lemping-lemping besar Nefi 
dan membuat lemping-lemping Mormon darimana Joseph Smith menterjemahkan Kitab 
Mormon (Kata-kata Mormon 1:1-5 dan Mormon 1:1-5; 5:8-9; 6:6). 

3. Perjuangan Moroni seorang diri untuk menyelesaikan serta mengubur lemping-lemping 
emas (Mormon 8:1-5; Moroni 1:1-4). 

4. Penderitaan, penganiayaan, dan mati syahid yang menimpa Joseph Smith karena ia 
menterjemahkan Kitab Mormon dan membantu menegakkan kembali Gereja Yesus Kristus 
di atas bumi (Joseph Smith -Sejarah 1:30-67; A&P 135:1-3). 

(Referensi tulisan suci adalah untuk digunakan guru dan tidak perlu dibacakan pada kelas.) 
Tekankan bahwa orang-orang ini diberi tugas yang nampaknya mustahil, tetapi usaha 
mereka membuat firman Allah ada di atas bumi pada saat sekarang dalam bentuk tertulis. 

Kita Dapat Belajar Menyenangi Tulisan Suci 

Laporan anggota kelas Mintalah remaja puteri yang telah ditugasi sebelumnya untuk membagikan ayat suci 
dan diskusi ayat suci kegemaran mereka, dengan menjelaskan mengapa ayat itu penting bagi mereka. 

• Bagaimana sikap Nefi terhadap tulisan suci? (Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, 
mintalah agar 2 Ne. 4:15 dibaca.) 

• Apakah artinya bagi jiwa kita untuk menyenangi tulisan suci? (Menggemari, bersukacita, 
dan menghargai tulisan suci.) 

Jelaskan bahwa ketika kita belajar menemukan jawaban atas masalah kita dari tulisan suci, 
penghargaan serta kesenangan kita pada tulisan suci itu akan meningkat. 

Kutipan Terangkan bahwa Parley P. Pratt, pemimpin Gereja lama, menceritakan pengalamannya 
dalam membaca Kitab Mormon: 

"Saya membukanya dengan rasa ingin tahu yang besar, dan membaca halaman judulnya. 
Saya lalu membaca kesaksian dari beberapa orang saksi yang berkaitan dengan cara 
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Penyajian guru 

Pemecahan ayat suci 

Penjelasan guru 

Penyajian guru 

Kutipan 

bagaimana kitab itu ditemukan serta diterjemahkan. Setelah itu saya mulai membaca isinya 
bagian demi bagian. Saya membaca sepanjang hari; makan merupakan suatu beban, saya 
tidak punya keinginan untuk makan; tidur merupakan beban ketika malam tiba; karena saya 
lebih suka membaca daripada tidur. 

"Ketika saya membaca, Roh Tuhan berada di atas saya, dan saya tahu serta memahami 
bahwa kitab itu benar, segamblang dan sejelas orang memahami serta meyakini bahwa Dia 
ada. Sukacita saya kini penuh, sebagaimana adanya, dan saya cukup gembira karena nilainya 
lebih daripada segala penderitaan, pengorbanan serta perjuangan hidup saya" (Autobiography 
of Parley P. Pratt [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], hal. 37). 

Jelaskan bahwa tulisan suci merupakan wahyu pribadi kepada para nabi dan ketika kita 
membaca tulisan suci, itu dapat menjadi wahyu pribadi bagi kita. Ketika hal ini terjadi kita 
dapat merasakan jiwa kita menyenangi tulisan suci. 

Mintalah setiap remaja puteri menarik sebuah kartu ayat suci atau lebih dari tempatnya. 
Mintalah remaja puteri itu menemukan ayat suci yang ditunjukkan pada kartu serta 
membacanya diam-diam. Mintalah setiap remaja puteri mendengarkan ketika anda membaca 
situasi berikut ini dan kemudian menentukan apakah ayat suci yang dimilikinya memberi 
pemecahan bagi masalah itu. Remaja puteri yang memegang ayat suci dengan pemecahan 
yang tepat akan membaca ayat suci itu dengan nyaring. 

Yudi sangat populer di sekolah. Susi adalah teman Yudi, tetapi ia iri kepada Yudi. Susi mulai 
menyebarkan kabar burung di sekolah yang merusak nama baik Yudi. Apa yane sebaiknya 
dilakukan Yudi? (Lihat Mat. 18:15.) 7 

Maria sangat cemas akan prestasi sekolahnya. Ia ingin unggul sampai pada kemampuannya 
yang tertinggi. Ia merasa bahwa ia perlu bantuan, tetapi tidak tahu kepada siapa ia harus 
pergi atau dimana ia dapat memperoleh bantuan yang diperlukannya. Apa yang seharusnya 
dilakukannya? (Lihat 2 Ne. 32:9) 7 

Budi baru saja kehilangan anggota keluarganya yang terdekat. Kehilangan itu datang secara 
tiba-tiba dan ia sangat sedih. Dimana ia dapat menemukan pelipur lara dan penghiburan? 
(Lihat A&P 121:7-8.) 

Dua orang misionari berhenti di rumah Tanti dan diundang masuk. Selama pembicaraan 
mereka, Tanti mempunyai keinginan yang kuat untuk mengetahui apakah yang dikatakan 
mereka itu benar. Apa yang dilakukannya? (Lihat Yakobus 1:5-6.) 

• Apakah ada diantara anda yang mempunyai pengalaman dimana anda memperoleh 
bimbingan dari tulisan suci bagi suatu masalah? 

Berilah waktu kepada remaja puteri untuk menceritakan pengalaman mereka dan 
menerangkan bagaimana ayat suci telah menolong mereka. Jika anda memiliki pengalaman 
dari hidup anda, bagikanlah kepada kelas. 

Anjurkan agar remaja puteri menghafal ayat-ayat yang memiliki arti khusus bagi mereka. 

Jelaskan bahwa kita dapat membaca dan belajar tulisan suci dengan cara yang membuat 
tulisan suci itu lebih bermakna dan lebih menyenangkan bagi kita. Seorang remaja puteri 
yang memulai program belajar tulisan suci yang teratur membagikan pendapat berikut 
mengenai kekayaan dan kesenangan yang diperolehnya dari belajar. 

Mintalah remaja puteri yang telah ditugasi sebelumnya menyajikan "merenung bukanlah hal 
Yang Tidak Masuk Akal." 

"Saya belajar secara sederhana mengenai bagaimana semua orang suci Allah belajar 
mengetahui Allah serta injil. Bukanlah suatu karunia untuk memilih beberapa, melainkan 
sebuah berkat yang ditetapkan dalam hukum kepatuhan, waktu yang lama, dan belajar. 

"Ketika saya membaca tulisan suci... saya belajar beberapa dasar tentang merenung dan 
mencari. 

"1. Selalu berdoa sebelum anda mulai membaca tulisan suci. Tenangkan pikiran anda dan 
bebaskan dari dunia ini. Juga, berdoalah sepanjang anda membaca ketika konsep tertentu 
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dari Injil itu menerangi jiwa anda atau ketika anda menemukan pertanyaan. Janganlah 
ragu-ragu memanggil Bapa anda. 

"2. Siapkan kertas dan pensil di tangan selagi anda membaca. Ini adalah kegiatan yang 
mendorong, dan seringkah goal-goal, gagasan yang menarik, atau gagasan-gagasan asli 
akan masuk ke dalam pikiran yang lelah. 

"3. Lakukan dengan perlahan-lahanl Belajar bukanlah perlombaan. Jangan anda 
menyelesaikan lebih jauh dari sejumlah pasal yang ditentukan sebelum anda tidur. 
Gunakan beberapa hari untuk sebuah pasal atau ayat. Hafalkan ayat suci itu dan ayat itu 
akan berkembang dengan makna yang tersembunyi yang belum anda ketahui, yang 
maknanya berhubungan dengan kehidupan anda sekarang. 

"4. Ajukan pertanyaan ketika anda membaca tulisan suci... Bertanyalah dan kemudian berserulah 
kepada Tuhan. Ketika saya bertanya, pintu hati saya terbuka dan memberi ruangan bagi 
Roh Kudus untuk bersemayam dalam diri saya. 

"5. Berhentilah beberapa kali pada hari itu dan renungkan sebuah gagasan yang telah anda selidiki 
sedalam-dalamnya. Sebagai contoh, pikirkan kebenaran "kasihilah sesamamu seperti kamu 
mengasihi dirimu sendiri." Ulangi ayat itu, tanyakan dalam setiap perbuatan anda, dan 
catatlah pikiran itu bersama diri anda pada kartu kecil. 

"Segalanya ini adalah cara untuk membuat diri anda menggunakan waktu; ini merupakan 
pembaharuan harian. Anda akan merasa puas seperti menyegarkan pandangan anda. Akan 
ada petunjuk baru dalam hidup anda dan bahkan wahyu harian. 

"Semua pemikiran ini menuntun kepada pengertian injil yang sejati dan dalam, misi kita, dan 
kemuliaan Allah. Berkali-kali ketika anda merenung anda meratakan jalan bagi kedamaian 
yang manis dari Roh Kudus untuk memasuki hati anda serta menerangi seluruh diri anda 
dengan kebenaran ... 

"Presiden Joseph Fielding Smith berkata, "Seluruh hidup saya, saya telah belajar serta 
merenungkan asas-asas injil dan berusaha mematuhi hukum Tuhan. Sebagai hasilnya 
datanglah ke dalam hati saya kasih yang besar bagiNya dan bagi pekerjaanNya serta bagi 
semua yang berusaha melanjutkan tujuanNya di bumi" (Conference Report, Okt. 1971, hal. 6; 
huruf miring ditambahkan.) 

"Juruselamat berfirman, 'Aku tinggalkan perkataan ini bersamamu untuk direnungkan dalam 
hatimu, dengan perintah ini yang Aku berikan kepadamu, agar kamu hendaknya memanggil 
Aku selagi Aku dekat -

"Mendekatlah kepadaKu dan Aku akan mendekat kepadamu" (A&P 88:62-63) (Susan Hill, 
"Pondering Isn't Preposterous," New Era, Mei 1976, hal. 49-50). 

Ringkasan Tegaskan bahwa merenungkan ayat suci dapat meningkatkan sukacita serta kesenangan kita 
kepada tulisan suci dan membawa kita lebih dekat kepada Juruselamat. 

Kesimpulan: Kunci Menuju Kebahagiaan 

Kutipan Untuk menekankan bahwa tulisan suci mempunyai arti penting dalam hidup kita, bacalah 
kutipan berikut: "Masing-masing dari kita pada suatu waktu dalam hidup kita, harus 
menemukan tulisan suci bagi diri kita—dan tidak menemukan hanya sekali, tetapi terus 
menerus menemukan kembali" (Spencer W.Kimball, "How Rare a Possession—The 
Scriptures" Ensign, Sept 1976, hal. 4.) 
Kita juga telah diberitahu nabi Allah bahwa kita harus membaca Kitab Mormon setiap hari. 

Presiden Ezra Taft Benson mengatakan, "Ada sebuah buku yang perlu kita pelajari setiap 
hari, baik secara sendiri maupun secara keluarga, yaitu Kitab Mormon" (dalam Conference 
Report, Apr. 1986, him. 99-100; atau Ensign, Mei 1986, him. 78). 

"Kita perlu membaca setiap hari dari halaman(nya) (dan buku itu) akan membawa (kita) 
'lebih dekat kepada Allah dengan mematuhi ajaran-ajarannya, melebihi kitab lain mana pun' 
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CHistory of the Church, 4:461)" (dalam Conference Report, Okt. 1988, him. 3; atau Ensign, Nop. 
1988, him. 4). 

Selebaran Berilah setiap remaja putri sebuah penanda halaman. (Lihat contoh di bawah). Mintalah 
setiap gadis untuk menulis di belakang penanda halaman itu waktu tertentu setiap hari 
dimana ia akan membaca tulisan suci. Bahkan sekali pun ia hanya membaca beberapa ayat 
setiap hari, ia akan memetik manfaat yang besar. Sarankanlah agar ia menggunakan penanda 
buku sebagai penanda sewaktu ia membaca tulisan suci dan sebagai pengingat akan 
tekadnya untuk membaca tulisan suci setiap hari. Penanda itu juga mengingatkannya bahwa 
belajar dan merenungkan tulisan suci merupakan kunci bagi keselamatan dan 
kebahagiaannya. 
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ayat suci 

"Karena jiwaku suka akan ayat-ayat suci 
itu dan hatiku merenungkannya" 
(2 Nefi 4:15) 



Menentang Dosa Pelajaran 

24 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan tahu bahwa ia harus membentengi dirinya untuk mengatasi 
godaan. 

PERSIAPAN 1. Gambar (15), Pikatan, Perangkap, dan Jerat, terdapat di bagian akhir buku pelajaran ini. 
(jika mungkin, anda dapat menggunakan pikatan atau perangkap yang sesungguhnya.) 

2. Bawalah pensil dan kertas bagi setiap remaja puteri. 

3. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Petunjuk 

Diskusi 

Ayat suci 

Mengetahui Siapakah Setan Dan Apa Tujuan serta Kekuatannya dapat Menolong Remaja 
Puteri Mengatasi Godaan 
Bagikan pensil dan secarik kertas kepada setiap remaja puteri dan mintalah kelas untuk 
menomori kertas mereka dari satu sampai dengan sepuluh. Sementara anda membaca 
petunjuk berikut, mintalah mereka menyebutkan nama seseorang yang mereka anggap cocok 
dengan petunjuk itu di dekat nomor petunjuk. Tidak seorangpun boleh mengucapkan 
sesuatu sampai kesepuluh petunjuk itu semuanya dibacakan. 

Petunjuk: 
1. Saya adalah anak roh Bapa Surgawi. 
2. Saya adalah saudara anda secara roh. 
3. Saya hadir di Sidang di Surga. 
4. Saya adalah malaikat Allah 
5. Saya berbicara dengan kuasa di hadirat Allah. 
6. Saya disebut 'Putera Fajar7 

7. Saya memberontak dan menolak rencana Bapa Surgawi 
8. Sebagian saudara-saudara saya secara roh mengikuti saya 
9. Saya hanya mempunyai tubuh roh 

10. Saya memimpin sepertiga roh di surga meninggalkan hadirat Allah. 

(Jawaban: Setan atau Lucifer.) 

Bandingkan jawaban itu untuk mengetahui siapakah yang mula-mula mengetahui Setan atau 
Lucifer. 

• Bagaimana gambaran-gambaran tentang diri Setan membingungkan anda? 

• Apa saja nama lain Setan? (Iblis, Perusak, si Jahat, Kebinasaan, Pangeran Iblis, Naga, Ular 
beludak, Penggoda, bapa segala kedustaan, dll.) 

• Apa saja tujuan Setan di bumi? (Untuk menjawab pertanyaan ini, mintalah remaja puteri 
membaca Musa 4:3-4.) (Setan berusaha menghancurkan hak pilihan bebas manusia, untuk 
memperoleh kuasa Allah atas diri mereka, memperdaya dan membutakan manusia, dan 
menuntun mereka agar tertawan menurut kehendaknya. 

Jelaskan bahwa ada alasan lain Setan menggoda kita. Minta anggota kelas membaca 
2 Ne. 2:27, "Karena ia berusaha semua manusia menjadi sengsara seperti dirinya sendiri" 
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Kutipan dan diskusi 

Gambar dan diskusi 

Ayat suci 

Kutipan 

Penyajian guru 

Kisah 

• Dapatkah setan memperoleh kuasa atas diri kita? 

Setelah remaja puteri menjawab, bacalah kutipan berikut: 

"Setan tidak mempunyai kuasa atas diri kita kecuali kita memberikan kuasa itu kepadanya ... 
Allah tidak pernah memaksa kita untuk melakukan hal yang benar, dan setan tidak memiliki 
kuasa untuk memaksa kita melakukan hal yang salah" (Sterling W. Sill, dalam Conference 
Report, Apr. 1970, hal. 29-30; atau Improvement Era, Juni 1970, hal. 45.) 

• Mengapa penting mengetahui siapa setan itu dan apa tujuan serta kuasanya? (Untuk 
mengetahui siasatnya dan waspada terhadap pengaruhnya supaya kita dapat tetap kuat 
dalam injil dan melawannya.) 

[Presiden] Spencer W. Kimball berbicara kepada sejumlah besar remaja, meyakinkan mereka 
bahwa kesadaran akan keberadaan, kuasa, dan rencana setan - bersama-sama dengan 
kesaksian yang kuat serta bersemangat tentang Allah dan tentang injil serta tentang rencana 
Bapa kita ... - dapat membantu mereka mencapai prestasi yang belum pernah dicapai 
sebelumnya, yang dapat mempengaruhi hidup mereka selama-lamanya" (EIRay L. 
Christiansen, dalam Conference Report, Okt. 1974, hal. 30; atau Ensign, Nop. 1974 hal 24 ) 

Godaan Datang dalam Berbagai Cara 

Perlihatkan gambar dari berbagai pancing, perangkap, pikatan, jerat, atau barang yang 
sesungguhnya 

• Apa tujuan dari barang-barang seperti pancing, perangkap, pikatan dan jerat itu? (Untuk 
memikat dan menangkap ikan atau binatang.) 

• Bagaimana pikatan dan jerat ini disamarkan untuk membuat binatang-binatang tertarik? 
jelaskan bahwa setan menggunakan banyak alat pemikat dan perangkap yang tidak jujur 
dalam upayanya menangkap kita. Mintalah remaja puteri membaca Alma 12:5-6. 

• Menurut ayat itu, apa tujuan jerat setan? 

• Apa saja jerat yang secara efektif digunakan setan pada anak-anak remaja? 

• Bagaimana kita dapat menghindari jerat-jerat ini? 

Tanyakan remaja puteri bagaimana kalau mereka mencoba berjalan lewat ruangan yang gelap 
yang dipasangi beberapa perangkap? 

• Bagaimana kegelapan memperlambat atau menghentikan kemajuan anda? (Kita tidak dapat 
melihat, bekerja, atau melakukan hal-hal lainnya.) 
Mintalah remaja puteri membaca Ajaran dan Perjanjian 50:23-25 untuk mengetahui mengapa 
penting memiliki terang Allah. 

• Terang itu melambangkan apa? (Allah, kebenaranNya, dan pekerjaanNya.) 

• Bagaimana terang ini dapat menolong anda mengusir kegelapan atau setan dari hidup 
anda? r 

"Dengan kelicikannya [setan] tahu dimana dan bagaimana menyerang. Kaum remaja adalah 
para korbannya yang paling mudah diserang ... Iblis menggunakan aneka cara" (Ezra Taft 
Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties [Salt Lake City: Deseret Book Co 
1974], hal. 247). 

Legenda Yunani kuno menceritakan tentang seorang pria muda yang hanya mempunyai 
sebuah tempat yang mudah diserang. Minta seorang anggota kelas menceritakan kisah 
Achilles, 

"Achilles [Akiles] adalah salah seorang pahlawan terbesar dalam mitos Yunani. Segera setelah 
kelahirannya, ibunya, Thetis, membenamkannya ke dalam sungai Styx, yang menurut 
dongeng akan melindungi tubuhnya dari bahaya. Akan tetapi, air tidak menyentuh tumit 
dimana Thetis memegangnya. Selama tahun ke sepuluh perang Troya, Paris memanah tumit 
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Pelajaran 23 

Diskusi 

Kutipan 

Kutipan 

Papan tulis 

Achilles yang tidak terlindung. Achilles mati karena luka itu. 

• Apa artinya memiliki tumit Achilles? (Memiliki kelemahan yang mudah diserang atau tidak 
terlindung.) 

• Bagaimana setan tahu kelemahan kita? (Ia mengenal kita sejak pra kehidupan.) 

• Bagaimana kita dapat mengatasi kelemahan itu? 

Setelah diskusi, bacalah kutipan berikut: "Setan mengenal segala siasat. Ia tahu dimana kita 
mudah kena godaan dan bagaimana membujuk kita untuk melakukan kejahatan. Ia dan para 
pesuruhnya menganjurkan perbuatan jahat, meremehkan beratnya dosa, dan membuat ajakan 
yang jahat" (EIRay L. Christiansen, "Q dan A", New Era, Juli 1975, hal. 49.) 

Tugasi seorang anggota kelas untuk menulis di papan tulis setiap godaan yang disebutkan 
sementara kutipan berikut dibacakan dengan nyaring. 

"Kini, musuh itu tahu bahwa sebuah dosa kecil tidak akan tetap kecil, dan ia menyambut 
setiap dan semua orang masuk ke dalam kerajaannya pertama-tama dengan berusaha 
membujuk kita agar berusaha membenarkan diri kita dalam melakukan hal itu atau menipu 
atau mencuri. Beberapa orang juga terbius untuk menodai hari Sabat sampai hal itu menjadi 
kebiasaan bagi mereka. Beberapa orang mulai menggunakan minuman keras hanya untuk 
'sedikit santai'. Juga, pemakaian obat bius, berbicara kotor, ketidak patuhan terhadap 
orangtua, atau memperdaya rekan sendiri - ini adalah alat-alat yang dipakainya untuk 
membawa kita menyimpang dari jalan yang benar. Ia sepenuhnya tahu bahwa, jika 
diteruskan, penyimpangan-penyimpangan semacam ini segera menghasilkan penyelesaian, 
penderitaan, dan kesesatan, karena penyimpangan itu menuntun kita ke dalam dosa yang 
lebih besar. 

"Tidak diragukan lagi bahwa salah satu jerat yang paling keji yang dipasang oleh musuh 
ialah ketidak sucian" (EIRay L. Christiansen, dalam Conference Report, Okt. 1974, hal. 29; 
atau Ensign, Nop. 1974, hal. 24). 

Tanyakan jika ada tambahan godaan yang mungkin dihadapi remaja puteri. Tambahkan di 
papan tulis. 

Godaan 
berdusta minum minuman keras 
menipu mencuri di toko 
berzina ketidak patuhan kepada orang tua 
mencuri kecurangan 
menunda-nunda ketidak sucian 
menodai hari Sabat berbicara kotor (dll.) 
keputusasaan 

Kegiatan kelompok Bagilah kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari tiga atau empat orang gadis. 
Minta setiap kelompok membahas dua atau tiga godaan yang telah dituliskan. Mereka 
hendaknya menemukan cara untuk melawan serta mengatasi godaan ini. Setelah mereka 
berdiskusi, mintalah agar setiap kelompok melaporkan kepada kelas. Ketika mereka 
melaporkan gagasan mereka, hapuslah godaan-godaan itu dari papan tulis dan gantikan 
dengan cara-cara yang positip untuk mengatasi godaan. 

Kemungkinan gagasan: 

1. Membuat keputusan yang tepat jauh sebelumnya. 

2. Menghindari munculnya kejahatan 

3. Mempunyai satu alternatif di pikiran 
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4. Mengganti pokok persoalan 

5. Menyiapkan pertahanan 

6. Berdoa mohon pertolongan 

7. Minta nasihat orangtua 

8. Memilih teman yang baik 

9. Menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat 

10. Menghindari keadaan yang mungkin menimbulkan godaan. 

Bapa Surgawi Akan Menolong Setiap Remaja Puteri Ketika Ia Berjuang Mengatasi Godaan 

Kutipan Kutipan berikut menjelaskan bagaimana kita dapat memperoleh kekuatan penuh untuk 
menentang godaan: 

"Dalam segala hal perbuatan jahatnya, musuh tidak dapat pergi lebih jauh daripada yang 
diperbolehkan oleh orang yang berbuat pelanggaran, dan kita dapat memperoleh kekuatan 
penuh untuk menentang kejahatan yang disebabkan oleh setan melalui ketaatan terhadap 
asas-asas Injil Yesus Kristus. Para anggota gereja dapat memperoleh berkat dari Roh Kudus, 
penghibur, juga seorang rekan, dan ketika Roh Kudus itu benar-benar ada dalam diri kita, 
setan tentu tidak akan dapat tinggal. Belajar tulisan suci, berdoa, dengan setia mematuhi 
perintah Tuhan, melaksanakan kewajiban serta tugas gerja ... dapat memberikan dasar guna 
memperoleh Roh Kudus sebagai rekan serta pelindung tetap" (EIRay L. Christiansen, dalam 
Conference Report, Okt. 1974, hal. 30; atau Ensign, Nop. 1974, hal. 24). 

Jika kata-kata itu belum ada di papan tulis, tambahkan kata-kata 'Mencari penemanan Roh 
Kudus'. 

Diskusi ayat suci Juruselamat menekankan cara yang sangat penting untuk mengatasi godaan. Minta remaja 
puteri membacakan 3Ne. 18:5, 18-19. Tambahkan kata-kata 'Memohon pertolongan' jika kata-
kata itu belum ada di papan tulis. 

Tegaskan bahwa kita juga telah diberitahu suatu cara khusus untuk mohon pertolongan ini 
ketika kita berdoa. Bacalah Mormon 9:28. 

• Bagaimana ayat ini menganjurkan kita agar berdoa untuk mengatasi godaan? (Mintalah 
'dengan suatu keteguhan yang tak tergoyahkan, supaya kamu tidak menyerah kepada 
godaan'.) Tambahkan "Keteguhan untuk tidak menyerah' di papan tulis. 

Bapa Surgawi juga berjanji bahwa Dia akan menolong kita dengan cara lain. Bacalah IKor. 
10:13. 

• Janji apakah yang diberikan? 

Bantulah remaja puteri memahami bahwa jika mereka mau tekun dalam usaha mereka untuk 
menghindari dan mengatasi godaan, Bapa Surgawi akan menopang mereka. 

Penerapan Pelajaran 

Sarankan agar para remaja puteri mengikuti gagasan yang telah mereka tulis di papan tulis 
dan selalu mengingat janji yang diberikan dalam IKor. 10:13. 
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Kedatangan yang Kedua 

TUJUAN Setiap remaja putri akan mengetahui tanggung jawab generasinya yang harus 
mempersiapkan Kedatangan yang kedua. 

PERSIAPAN 1. Gambar (16) Kedatangan Kedua (62562), terletak di belakang buku pelajaran ini. 

2. Bawalah beberapa buku nyanyian rohani. 

3. Pilihan: Buatlah poster besar bertuliskan Ajaran dan Perjanjian 87:8. 

4. Buatlah kartu kecil yang menarik bagi setiap gadis yang berisikan Ajaran dan Perjanjian 
87:8, atau dari pernyataan singkat pilihan anda dari beberapa kutipan dalam pelajaran ini. 

5. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

Pendahuluan 

Mulailah dengan bercerita kepada para gadis bahwa sepanjang sejarah dunia, para raja dan 
ratu memerintah berbagai bangsa di bumi. Beberapa raja dan ratu ini adalah orang-orang 
yang saleh yang memperlakukan bawahan mereka dengan adil. Yang lainnya adalah para 
penguasa yang jahat yang menggunakan kekuasaan mereka untuk bertindak semena-mena 
terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Para penguasa ini tidak layak menerima 
kesetiaan rakyat mereka. 

Katakan kepada para gadis bahwa, dimanaoun orang-orang yang setia telah lama menanti-
nantikan pemerintahan dari seorang raja yang sangat adil serta mengasihi sehingga Dia layak 
disebut 'Raja segala Raja'. 

Tunjukkan gambar Juruselamat. Jelaskan bahwa generasi remaja puteri merupakan bagian 
dari yang disebut 'generasi kerajaan' karena orang-orang yang berani diantara mereka akan 
membantu mempersiapkan dunia bagi kedatangan Juruselamat yang kedua. 

Mintalah para gadis menyebutkan beberapa sifat yang dapat menggambarkan kaum remaja 
dari generasi kerajaan, yang rajanya adalah Yesus Kristus. Tuliskan kata-kata itu di papan 
tulis dan bahaslah dengan singkat: 

pilihan bersih 
saleh berbahagia 
penuh sukacita berani 
layak agung 
mumi mengasihi 
setia benar 
disukai kuat 

Kutipan Mintalah seorang anggota kelas membacakan pernyataan berikut yang ditujukan kepada para 
kaum muda Gereja: 

Pelajaran 

24 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Gambar 

Diskusi papan tulis 
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"Teman-teman saya yang terkasih, anda adalah angkatan kerajaan. Anda dicadangkan untuk 
datang ke bumi pada zaman ini untuk tujuan istimewa. Bukan hanya beberapa dari anda, 
tetapi semunya. Ada hal-hal untuk dilakukan oleh anda masing-masing yang orang lain tidak 
dapat melakukannya sebaik anda ... Jika anda mau membiarkan Dia, saya memberikan 
kesaksian saya bahwa Bapa kita di Surga akan berjalan bersama anda sepanjang perjalanan 
hidup dan mengilhami anda agar tahu tujuan istimewa anda di sini" (H. Burke Peterson. 
"Your Life has a Purpose", New Era, Mei 1979, hal. 5). 

Bumi Harus Disiapkan untuk Kedatangan Juruselamat Kembali. 

Penyajian guru Tegaskan bahwa orang-orang benar menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali 
dengan sukacita yang besar. Adalah suatu berkat untuk berada diantara orang-orang yang 
akan membantu mempersiapkan bumi bagi kedatanganNya. Jelaskan bahwa ada banyak 
tanda dan kejadian yang harus terjadi sebelum Tuhan akan datang dalam kemuliaan. Tanda-
tanda dan kejadian itu termasuk kejadian yang telah terjadi, beberapa kini sedang terjadi, dan 
yang lainnya akan terjadi seperti yang diramalkan para nabi zaman dahulu dan modern. 

Diskusi • Apa yang akan terjadi pada bumi sebelum Juruselamat kembali? 

Beberapa tanda serta nubuat termasuk: Pemanggilan Nabi Joseph Smith, munculnya Kitab 
Mormon, pemulihan keimamatan dan Gereja, pemulihan bait suci dan tatacara imamat, 
pengabaran injil ke seluruh dunia, kehancuran si jahat, dan penyelamatan orang benar. 
(Catatan: Jangan membuang waktu untuk membahas segala tanda dan kejadian yang akan 
mendahului kedatangan Tuhan. Hal-hal itu akan dibicarakan dengan lebih terinci dalam 
pelajaran lain.) 

Penyajian guru Tegaskan bahwa kejadian-kejadian ini dan lainnya yang mendahului Kedatangan Kedua 
memerlukan dan akan terus memerlukan generasi yang mulia supaya hal-hal itu dapat 
terjadi. (Catatan: jika perkataan generasi didefinisikan hanya dengan cara bias— artinya suatu 
jangka waktu yang pendek, mungkin tigapuluh atau empatpuluh tahun—para gadis 
mungkin keliru menafsirkan bahwa kami tahu kira-kira kapan Juruselamat akan kembali. 
Tekankan bahwa definisi generasi mempunyai arti yang berbeda, termasuk jangka waktu 
seribu tahun. [Lihat Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, edisi kedua (Salt Lake City: 
Bookcraft Co., 1966), hal. 310.]) Adalah tanggung jawab seluruh anggota gereja untuk 
membantu mempersiapkan bumi bagi kembalinya Tuhan melalui kebenaran dan melalui 
iman serta pelayanan yang setia. Harus ada Orang-orang Suci yang berbakti untuk menerima 
dan menjalankan perintah-perintah serta tujuan Tuhan, suatu generasi yang terdiri dari para 
anggota yang kuat serta teguh untuk meneruskan pembangunan kerajaan Allah di atas bumi. 

Kutipan Baca pernyataan berikut: 

"Jika Dia datang kepada kita akanlah sebagai Raja yang sangat mulia, Raja Surgawi ... 

"... Membangun kerajaanNya selalu menjadi tema bagi umatNya ... Adalah kewajiban kita 
untuk membangun Sion - belum kota SionNya Tuhan, tetapi tata tertib keagamaan, 
masyarakat serta ekonomi yang harus mendahului kedatanganNya sebagai patokan bagi 
bangsa-bangsa. (A&P 64:42) Kita harus mempersiapkan suatu angkatan dari para orang suci 
yang dikuduskan yang siap menerima Raja mereka. Oleh karena itu, 'berdirilah kamu di tempat-
tempat kudus, dan janganlah tergerak, sampai hari Tuhan datang.' (Courtney Lasseter, "When He 
Comes Again," Ensign Juni 1976, hal. 68-70; huruf miring ditambahkan.) 

Diskusi ayat suci Peragakan poster Ajaran dan Perjanjian 87:8 

• Apakah artinya "berdiri ... di tempat-tempat kudus, dan janganlah tergerak"? 

Setelah para gadis mengutarakan gagasan mereka, mintalah mereka menandai ayat ini dalam 
kitab suci mereka. 
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Angkatan ini Telah Dipilih untuk Membantu Mempersiapkan Kedatangan Tuhan yang 
Kedua 

Penyajian guru Beritahukan para gadis adalah hak istimewa untuk hidup di masa kegenapan waktu. Para 
nabi kuno menanti dengan keinginan yang penuh sukacita akan zaman ini apabila Injil akan 
dipulihkan dan dikabarkan diantara segenap bangsa dan ketika persiapan terakhir akan 
dibuat untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. 

Diskusi • Bagaimana kita dapat pasti bahwa kita termasuk orang-orang setia yang membantu 
mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali? 
• Mengapakah dan bagaimanakah kita harus berjaga-jaga terhadap keadaan duniawi yang 
mengelilingi kita? 

Kutipan Gunakan beberapa atau semua kutipan berikut untuk merangkum peran 'generasi yang 
diharapkan'. Anda dapat meminta para anggota kelas membaca dengan nyaring pernyataan-
pernyataan yang menguraikan tantangan serta tanggung jawab zaman kita dan 
mengungkapkan pengharapan Tuhan bagi kaum remaja. 
1. "Ini adalah generasi yang berbeda dengan yang lainnya. Ini adalah generasi dimana Tuhan 

telah berfirman— dan juga, bahwa sebelum dunia dijadikan —bahwa di zaman akhir Allah 
surgawi akan membangun kerajaan yang tidak akan pernah dimusnahkan atau diberikan 
kepada umat lainnya" (Wilford Woodruff, Discourses of Wilford Woodruff, pilihan G. Homer 
Durham [Salt Lake City: Bookcraft, 1946], hal. 145). 

Tuhan telah memilih sejumlah kecil roh pilihan ... untuk datang di zaman akhir ... untuk 
mengorganisasikan Kerajaan Allah di atas bumi, membangungnya dan membelanya" 
(Wilford Woodruff, seperti yang dikutip dari Our Lineage [buku pelajaran untuk kelas 
silsilah, 1933], bagian 1, hal. 4). 

2. "Anda bukanlah hanya remaja puteri dan remaja putera biasa. Anda adalah roh-roh 
pilihan, sebagian besar diantara anda telah dicadangkan selama hampir 6000 tahun agar 
datang pada zaman ini, pada zaman ini, ketika godaan, tanggung jawab, serta kesempatan 
adalah yang paling besar ... 

" ... Kami berdoa agar anda dapat siap memegang kendali kepemimpinan ... 

"... Saya berdoa agar anda - generasi muda dan yang menjadi harapan—dapat menjaga 
tubuh serta pikiran anda bersih, bebas dari pencemaran dunia, agar anda dapat menjadi 
bejana yang tepat serta murni untuk menanggung kemenangan kerajaan Allah dalam 
persiapan kedatangan kedua Juruselamat kita" (Ezra Taft Benson, dalam Conference 
Report, Okt. 1977, hal. 43, 46-47; atau Ensign, Nop. 1977, hal. 30, 32). 

3. "Tuhan kini mengutus generasi yang menakjubkan dari kaum remaja yang tidak akan 
menjadi pria dan wanita untuk ditaklukkan ... 

"Ingatlah, teman-teman muda saya, anda harus teguh dan keras. Anda harus sehat untuk 
mengikuti perlombaan. Anda harus menempatkan sifat, integritas, dan asas-asas kebenaran 
sebagai mercusuar pada zaman kegelapan ... 

"Keagungan masa depan ... menanti orang-orang yang mumi dan setia terhadap ajaran-
ajaran serta teladan Tuhan" (Vaughn J. Featherstone, 'These Are Not Men to Be 
conquered.' New Era, Apr. 1980, hal. 5). 

4. "Para sister, anda tidak dilahirkan pada zaman ini serta ditempatkan secara kebetulan. 
Anda berada di sini karena di sinilah Tuhan menghendaki anda seharusnya berada ... 

"... Para wanita yang kuat dibutuhkan, wanita yang akan mempertahankan kebersihan 
moral ketika semuanya tidak menjaganya, wanita yang akan membangun rumah yang 
merupakan surga kecil dan dimana keluarga dijunjung tinggi dan anak-anak yang kecil 
dirawat dan diberi kasih serta perhatian oleh ibu mereka sendiri, wanita yang akan 
menjauhkan diri dari pornografi— tidak hanya wanita yang tua saja, tetapi remaja puteri 
juga, yang akan mencari kehalusan budi secara perorangan serta masyarakat, yang akan 
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berjuang untuk menjadi lebih berbudaya, yang akan menghormati kuasa rumah tangga 
dan keimamatan. Ketika Gereja berkembang, akan ada kebutuhan terhadap lebih banyak 
wanita yang menjadi pemimpin, akan lebih banyak wanita dimana-mana yang mempunyai 
keberanian untuk menyatakan kesaksian mereka tentang Yesus Kristus, wanita yang akan 
berdoa dan belajar menemukan apa yang diminta Tuhan dari mereka dan yang keinudian 
akan membuat pilihan yang benar serta menempatkan diri mereka dalam tangan Tuhan" 
(Betty E. Brown, dalam Conference Report, Melbourne, Australia Area Conference, Peb 
1976, hal. 29). 

5. "Anda, kaum muda zaman sekarang, berada diantara roh-roh yang paling terkenal yang 
dilahirkan dalam kefanaan dalam segala zaman di dunia ... Bersiaplah untuk menjadi para 
pemimpin pada zaman milenium yang mulia ketika Kristus sendiri akan memerintah 
sebagai Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan" (Harold B. Lee, Happiness through Faith 
in Jesus Christ [Family Home Evening Manual 1977-78], hal. 34, 39). 

Selebaran Berikan setiap gadis kartu yang telah anda persiapkan bagi mereka yang berisikan perkataan 
yang telah anda pilih untuk mengingatkan mereka akan peran mulia mereka. Mintalah ia 
untuk menyimpannya dimana dia akan dapat seringkali melihatnya. 

Kesimpulan 

Nyanyian Rohani Nyanyikan atau bacalah bersama syair lagu "Datang Maha Raja" (Nyanyian Rohani, hal.18). 
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Pelayanan Pelajaran 24 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan menemukan sukacita dalam melayani. 

PERSIAPAN 1. Bawalah dua atau tiga buah peralatan, atau gambar peralatan, seperti palu, gergaji, 
penggaruk, sekop, atau obeng. 

2. Tulislah "Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih" (Galatia 5:13) pada guntingan 
kertas untuk digunakan dalam pelajaran. 

3. Sebelum pelajaran dimulai, bicarakan dengan presidensi kelas apa arti melayani dan cara-
cara para anggota kelas dapat melayani, baik secara perorangan maupun secara kelompok. 
Pada akhir jam pelajaran, para remaja puteri sudah memilih satu proyek pelayanan pribadi 
atau kelompok. 

4. Mintalah empat orang remaja puteri untuk bersiap menyajikan contoh pelayanan dari 
hidup empat orang nabi (terdapat di bagian kedua pelajaran ini.) 

5. Tugasi para anggota kelas untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda 
inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan: Peralatan Tuhan 

Peragaan Peragakan atau tunjukkan gambar beberapa peralatan. 

• Apa yang membuat alat-alat ini dapat dipakai? 
Jelaskan bahwa apapun tujuan peralatan ini, alat-alat itu hanya dapat melakukan fungsinya 
di tangan manusia. 

Kutipan dan diskusi Penatua Marion D. Hanks berbicara tentang jenis peralatan yang akan dipakai Bapa Surgawi. 
"Tuhan berfirman, berbicara mengenai para hambaNya, 'Lengan mereka akan menjadi 
lenganKu' (A&P 35:14) Pernahkah anda memikirkan hal ini? Bagi saya ini merupakan salah 
satu tugas yang sangat suci dan penting serta pribadi yang dapat saya baca dalam tulisan-
tulisan suci atau dimanapun juga. Tuhan berfirman bahwa lengan saya ini adalah lenganNya. 
Pikiran ini, lidah ini, tangan ini, kaki ini, dompet ini—semuanya ini adalah satu-satunya alat 
yang akan dipakaiNya sejauh pendapat saya ... Sejauh yang anda ketahui, lengan anda, 
sumber-sumber anda, kecerdasan anda, lidah anda, tenaga anda, adalah satu-satunya alat 
yang dipakai Tuhan (Service, Brigham Young University Speeches of the Year, 15 Okt. 1958, 
hal. 3). 

• Apakah arti pernyataan ini bagi anda? 

Para Nabi Kita Telah Mengajarkan Melalui Teladan Bagaimana Melayani Orang Lain 
dengan Tidak Mementingkan Diri 

Penyajian guru Para nabi, yang dipanggil Bapa Surgawi untuk memimpin Gereja serta mengajar orang-orang, 
telah menunjukkan melalui teladan bagaimana melayani dengan tidak mementingkan diri 
sebagai alat Tuhan. Remaja puteri yang telah ditunjuk sebelumnya kini hendaknya 
membagikan kisah berikut kepada para anggota kelas. 
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Kisah dan diskusi Joseph Smith 

Mercy R. Thompson, seorang wanita yang kenal Nabi Joseph Smith menulis, 'Saya tidak 
pernah dapat melupakan rasa simpati yang lembut dan kebaikan yang penuh rasa 
persaudaraan yang selalu diperlihatkannya kepada saya dan kepada anak saya yang telah 
yatim. Ketika naik gerobak mereka bersama dia dan isterinya Emma saya menyaksikannya 
turun daii memetikkan bunga-bunga padang bagi gadis kecil saya'. ("Recollections of the 
Prophet Joseph Smith", Juvenile Instructor, 1 Juli 1892, hal. 399). 

• Sikap apakah yang telah ditunjukkan Joseph Smith dalam melakukan tindakan melayani 
ini? 

George Albert Smith 

"Di kereta api antara Salt Lake City dan San Fransisco, Presiden [George Albert] Smith 
bertemu seorang [pria] dari Napa, California. "Kedua orang pria ini terlibat dalam 
pembicaraan yang menyenangkan dan, setelah berpisah, mulai berkirim-kiriman surat. 

"Beberapa waktu kemudian Presiden Smith menyadari bahwa ia tidak mendengar berita dari 
temannya, John Delaney." Setelah diselidiki, Presiden Smith tahu bahwa bapak Delaney 
berada di rumah sakit. "Presiden Smith mengirim pesan penghiburan dan memberi semangat 
serta menyarankan agar ... pak Delaney ... berkenan mendengarkan siaran koor tabernakel 
setiap hari Minggu pagi." Pak Delaney mendengarkan, dan semangatnya bangkit. Ia menulis 
surat menyampaikan terima kasih kepada Presiden Smith dan mengatakan bahwa 'ia 
berharap suatu saat ia dapat mendengarkan koor itu menyanyikan salah satu lagu pilihan 
kegemarannya, "The Lord's Prayer ... Yang membuatnya heran serta sangat 
menyenangkannya, ia mendengar koor itu dinyanyikan tepat hari Minggu pagi berikutnya. 
Bayangkan betapa senangnya pak Delaney ketika ia mendengar organ besar tabernakel 
memainkan pendahuluan" lagu rohani yang mana temannya telah meluangkan waktu untuk 
mengaturnya, (lihat Edith Smith Elliot, 'The Joy of Serving Humanity/ Instructor, Nop. 1966, 
hal. 427). 

• Apa yang anda pelajari tentang melayani orang lain dari teladan Presiden Smith? 
Joseph Fielding Smith 

Ketika Joseph Fielding Smith berusia tigapuluh empat tahun, ia dipanggil sebagai anggota 
Dewan Duabelas Rasul. Dalam pekerjaannya, ia bepergian ke seluruh dunia dan dikenal oleh 
anggota dimana-mana. Tetapi isterinya memberikan pandangan yang lebih bersifat pribadi 
mengenai pria luhur ini: 

"Pria yang saya kenal ini adalah suami yang baik, yang mengasihi serta ayah yang ambisi 
terbesar dalam hidupnya adalah membuat keluarganya bahagia, sepenuhnya melupakan 
dirinya dalam upayanya melaksanakan hal ini. Ia adalah pria yang menidurkan anak yang 
rewel, yang menceritakan dongeng pengantar tidur kepada anak-anak yang masih kecil, yang 
tidak pernah terlalu lelah atau terlalu sibuk berjaga pada larut malam atau bangun pagi-pagi 
dini hari untuk menolong anak-anak yang lebih besar memecahkan soal-soal sekolah yang 
sulit. Ketika penyakit datang pria yang saya kenal ini dengan lembut menjaga orang yang 
menderita dan menungguinya" (Ethel Smith, dikutip dari Bryant S. Hinckley, "Joseph 
Fielding Smith," Improvement Era, Juni 1932, hal. 459). 

• Apa yang dilakukan Presiden Joseph Fielding Smith yang menunjukkan kasihnya bagi 
keluarganya? 

• Apa yang dapat anda pelajari dari teladan Presiden Smith tentang melayani keluarga anda 
sendiri? 

Spencer W. Kimball 

Penatua Boyd K. Packer menceritakan kisah berikut tentang Presiden Spencer W. Kimball: 

"Keluarga dan teman-teman serta rekan sejawat Presiden Kimball tahu bahwa ia tidak pernah 
tinggal diam. Ada saja kesibukannya untuk menyelesaikan sesuatu ... 
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Pelajaran 23 

"Suatu ketika saya melewati [Presiden dan Sister Kimball] di jalan raya, dekat dengan 
perbatasan Idaho. Mereka sedang menuju ke utara untuk menghadiri konperensi. Sister 
Kimball yang mengemudikan, dan bro. Kimball duduk di belakang, mesin ketik kecilnya 
seperti biasanya berada di pangkuannya, kertas-kertas di salah satu sisinya, karena inilah 
kesempatan untuk bekerja, berbuat lebih banyak untuk menolong orang lain" ("Presiden 
Spencer W. Kimball: No Ordinary Man," Ensign, Maret 1974, hal. 6). 

• Bagaimana Presiden Kimball menunjukkan bahwa ia mengasihi para anggota gereja? 

• Dengan cara bagaimana Sister Kimball memberikan pelayanan? 
• Bagaimana pekerjaan presiden gereja memberkati hidup anda sekarang? 

• Apa yang dapat anda pelajari tentang pelayanan gereja dari pengalaman Presiden Kimball? 

Kutipan dan diskusi Kita dapat mengikuti teladan yang diberikan para nabi dalam melayani orang lain. Presiden 
Spencer W. Kimball berkata: "Allah sesungguhnya memperhatikan kita, dan Dia mengawasi 
kita. Tetapi biasanya melalui orang lainlah Dia memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, 
adalah penting agar kita saling melayani ... Dalam Ajaran dan Perjanjian kita membaca 
tentang betapa pentingnya untuk "bantulah yang lemah, angkatkan tangan yang terkulai dan 
kuatkan lutut yang lemah." (A&P 81:5). Sering sekali tindakan pelayanan kita dilakukan atas 
ajakan yang sederhana atau atas pemberian pertolongan biasa dengan tugas yang biasa— 
tetapi betapa mulianya akibat yang mengalir dari tindakan yang biasa itu, dan dari perbuatan 
kecil tetapi tanpa pamrih". ("There Is Purpose In Life," New Era, Sept. 1974, hal. 5). 

Jelaskan bahwa biasa mengacu pada perbuatan sehari-hari yang sederhana. Presiden Kimball 
mengajarkan, dan kehidupan para nabi menggambarkan, bagaimana tindakan pelayanan 
sehari-hari memberkati hidup orang. Melalui pelayanan, orang bertindak sebagai alat Bapa 
Surgawi mereka. 

Sikap Orang Yang Melayani Sama Pentingnya Dengan Pelayanan yang Diberikan. 

Kata-kata Tempatkan guntingan kata "Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih". 

Cerita Kisah berikut menunjukkan bagaimana sekelompok remaja puteri bertindak sebagai alat 
pelayanan yang efektif: 
Karen dilahirkan dengan kerusakan otak, tetapi harapannya untuk menjalani hidup yang 
berarti begitu baik. Sebagian disebabkan bantuan beberapa remaja puteri. Selama beberapa 
bulan awal hidupnya, Karena tampak seperti anak-anak lainnya. Lalu, lambat laun, 
orangtuanya mulai menyadari bahwa ia tidak membuat kemajuan yang sama seperti saudara 
lelaki dan perempuannya yang lebih besar ketika mereka masih kecil. Ketika orangtua Karen 
tahu bahwa ia memiliki kerusakan otak, mereka sedih. Meskipun demikian, para dokter 
membesarkan hati mereka. Karen dapat melakukan banyak hal jika seseorang mau 
menggunakan waktu untuk bekerja bersamanya. 

Orangtua Karen berusaha memberikannya kasih serta perhatian yang ia butuhkan, tetapi 
anak-anak lain dalam keluarga itu juga membutuhkan waktu orangtua mereka, karena tahu 
masalah Karen, para remaja puteri di lingkungan mereka menawarkan bantuan. Selama 
musim panas, jadwal giliran dibuat agar para gadis dapat meluangkan waktu satu jam setiap 
pagi dan siang hari. Pada saat para remaja puteri mulai membantu, Karen tidak mempunyai 
kekuatan untuk menyangga tubuhnya. Ibunya menjelaskan, "Para gadis itu menolong 
membentuk kekuatan yang kini dimilikinya. Ia mulai sedikit merangkak; ketika mereka 
bekerja bersamanya beberapa waktu, ia mulai lebih banyak merangkak. Ia membutuhkan 
rangsangan dan dorongan yang terus menerus. 

"Dokter menyarankan agar ia menggunakan waktu dua jam setiap hari untuk berayun-ayun 
melompat guna menolong membentuk otot-otot kakinya. Selama waktu ini, Karena harus 
diperlakukan dengan baik agar ia merasa cukup senang melewatkan satu jam setiap pagi dan 
siang untuk melompat-lompat. Para gadis bermain game bersamanya untuk membuatnya 
selalu bergerak." 
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Ketika sekolah dimulai pada musim gugur, lima orang remaja puteri, seorang Pramusari dan 
empat orang Puteri Ria, terus mengunjungi Karen. Setiap gadis memilih satu hari dalam satu 
minggu seusai sekolah untuk meluangkan waktu satu jam bersama Karen. Karena pelayanan 
yang diberikan para remaja puteri, Karen belajar melakukan sesuatu yang mungkin tidak 
akan pernah ia pelajari atau mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama baginya 
untuk menguasainya. 

Ibu Karen berkata: "Para gadis itu sangat mengabdi sekali. Mereka membawanya berjalan-
jalan, membacakan buku baginya, membiarkannya membolak-balik halamannya dan 
sungguh-sungguh menjadi teman baik. Karen selalu menantikan kedatangan mereka setiap 
hari. Ia berjalan ketika berumur dua setengah tahun, tepat setahun setelah para gadis 
memulai proyek pelayanan mereka dengannya." 

Ibu Karen juga merasakan bahwa diluar segala perhatian yang diberikan para gadis kepada 
Karen disamping bermain bersamanya, berbicara dengannya, menggendongnya, dan 
melatihnya, faktor yang sangat penting adalah bahwa mereka mengasihi dan merawatnya. 
(Lihat "Young Women's Loving Service," Church News, 27 Nop. 1976, hal. 8,13). 

Diskusi Tunjuk guntingan kata dan tanyakan: 

• Bagaimana pendapat anda dengan yang dimaksud Rasul Paulus ketika ia berkata, 
"Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih"? 

• Bagaimana para remaja puteri itu menunjukkan bahwa mereka mengasihi Karen beserta 
orangtuanya? 

• Pengorbanan macam apakah yang telah dilakukan para remaja puteri itu untuk 
memberikan pelayanan yang penuh kasih kepada Karen? 

• Bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita memberikan pelayanan? 
Ayat suci Untuk menjawab pertanyaan ini, mintalah seorang remaja puteri membaca 2 Kor. 9:7. 

Dalam Pelayanan Sehari-hari, Setiap Remaja puteri Dapat Mengalami Sukacita 

Kutipan dan diskusi Mintalah para anggota kelas mendengarkan komentar yang diberikan remaja puteri yang 
bekerja sama Karen yang mengungkapkan perasaan mereka tentang pelayanan yang mereka 
berikan: 

"Hal itu membuat saya merasa senang karena tahu bahwa saya telah menolong seseorang ... 
Saya tidak pernah berpikir bahwa Karen akan dapat berjalan ketika pertama kali kami 
memulai. Saya berusaha menempatkan diri saya dalam kedudukannya dan berusaha 
membayangkan bagaimana rasanya seperti dia. Saya kira hal itu membuat saya lebih 
bertekad menolongnya belajar berjalan." 

"Salah satu pahala terbesar dari remaja puteri lainnya yaitu melihat Karen menjadi 
bersemangat belajar sesuatu yang baru. "Saya rasa waktu itu sungguh bermanfaat," katanya." 
(Young Women's Loving Services, hal. 13). 

Jika ada remaja puteri yang memiliki pengalaman yang ingin dibagikan, sarankanlah mereka 
untuk membagikannya. 

• Apakah upah pelayanan? 

• Jika anda memberi pelayanan kepada seseorang yang tidak berterima kasih kepada anda, 
yang seolah-olah tidak menghargai kebaikan anda, atau yang tidak tahu bahwa anda 
melakukan pelayanan, bagaimana seharusnya reaksi anda? (Bantulah remaja puteri 
memahami bahwa pelayanan seharusnya tidak dilakukan dengan maksud menerima ucapan 
terima kasih atau pujian). 

Penyajian guru Ingatkan remaja puteri pada pernyataan Presiden Spencer W. Kimball, Sering sekali tindakan 
pelayanan kita dilakukan atas ajakan yang sederhana atau atas pemberian pertolongan biasa 
dengan tugas yang biasa—tetapi betapa mulianya akibat yang mengalir dari tindakan yang 
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biasa itu, dan dari perbuatan kecil tetapi tanpa pamrih". 

Diskusi • Bagaimana anda dapat melayani sebagai 'alat' Bapa Surgawi dalam hidup anda? 

• Apa sajakah pelayanan yang penuh kasih, pelayanan sehari-hari yang dapat anda berikan 
kepada keluarga anda, teman-teman anda, serta orang-orang lain yang anda jumpai? 

• Bagaimana memberikan pelayanan ini mendatangkan sukacita pada diri anda? 

Berikan beberapa waktu kepada remaja puteri untuk memikirkan pertanyaan ini sebelum 
mereka menjawab. Kemudian, biarkan mereka membahas gagasan mereka. Anda dapat 
menyarankan beberapa jenis pelayanan seperti membacakan bagi adik-adik, tersenyum atau 
menyapa tetangga, atau menolong keluarga atau tetangga. 

Penerapan Pelajaran 

Penyajian ketua kelas Berilah waktu kepada ketua kelas untuk berbicara kepada rekan-rekan kelasnya tentang 
proyek pelayanan kelompok. Mintalah mereka memilih goal dan catatlah di kalender kelas. 
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Menjalankan Kehidupan yang Bajik 

PENDAHULUAN 

Catatan bagi guru Melalui tulisan suci dan para nabiNya, Tuhan telah mengajarkan standar kesusilaanNya 
dalam setiap zaman. Kemerosotan standar di dunia sekeliling kita telah menciptakan 
perbedaan yang sangat besar antara apa yang diterima oleh dunia dan apa yang 
diperkenankan oleh Tuhan. Kita harus tahu standar kesusilaan Tuhan agar dapat 
menjalankannya. 

Ketika anda menyajikan pelajaran di unit ini, hendaknya berhati-hati untuk memastikan 
bahwa para remaja puteri diajar tentang standar Tuhan dengan cara yang tepat, dan sikap 
yang peka berdasarkan tingkat perkembangan serta kesiapan mereka terhadap bahan 
tersebut. 

Dalam pelajaran-pelajaran ini, sangatlah penting anda menyadari akan kebutuhan bimbingan 
Roh terhadap apa yang anda ajarkan, bagaimana anda mengajar, dan bilamana anda 
mengajarkannya. Pembahasan hendaknya terbatas pada bidang-bidang yang telah diajarkan 
para nabi serta yang terdapat dalam bahan pelajaran. 

Film Morality for Youth di kaset video akan menyajikan pendahuluan atau kesimpulan 
pelajaran yang tepat di unit ini. Kami menyarankan agar anda memutar kaset video ini pada 
permulaan atau akhir pelajaran di unit ini. Tidak ada cukup waktu dalam satu jam pelajaran 
untuk mencakup kaset video dan pembahasannya seperti sebuah pelajaran; oleh karena itu, 
sebuah jam pelajaran tersendiri hendaknya digunakan untuk memutar Morality for Youth serta 
membahasnya. 
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Pelajaran 24 Kegiatan Kelompok: Dasar untuk 
Kencan yang Bijaksana 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan belajar bahwa kegiatan kelompok yang sehat dapat membantu 
mengembangkan persahabatan antara anak lelaki dan anak perempuan. 

PERSIAPAN 1. Bawalah kertas dan pensil untuk setiap anggota kelas. 

2. Jika mungkin, buatlah salinan kutipan pada bagian kedua pelajaran ini agar dibaca dengan 
nyaring oleh anggota kelas. Anda dapat membagi kutipan panjang Presiden Spencer W. 
Kimball menjadi tiga kutipan yang pendek. 

Catatan bagi guru Bacalah dengan seksama seluruh pilihan bahan pelajaran atau kegiatan yang terdapat pada 
akhir pelajaran ini. Jika anda bermaksud menggunakan diskusi panel, sebelumnya buatlah 
penugasan yang sebaik-baiknya. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PEUVJARAN Kegiatan Kelompok Dapat Mengembangkan Minat Baru, Percaya Diri, dan Kecakapan 

Sosial 

Bacalah kutipan dari Presidensi Utama dan Dewan Duabelas Rasul berikut: 
Kutipan "Para gadis dan guru Puteri Ria ... memiliki berbagai kegiatan yang bersifat sosial yang 

direncanakan bagi mereka, baik di sekolah maupun program Gereja yang dapat mereka 
nikmati secara kelompok. Mereka seharusnya menghindari hubungan kencan sendirian 
antara anak lelaki dan anak perempuan" ("Policies and Procedures", New Era, Jan. 1971, hal. 
30.) 

Presiden Spencer W. Kimball memberi nasihat berikut kepada kaum muda Gereja: 

Kutipan "Kaum remaja yang saya kasihi, anda hendaknya bersifat sungguh-sungguh. Hidup bukanlah 
semata-mata untuk bersenang-senang atau pesiar. Hidup adalah masalah yang sangat serius. 
Anda akan berbuat sebaik-baiknya untuk tumbuh sebagai anak-anak, bergaul dengan anak 
perempuan maupun anak lelaki selama tahun-tahun permulaan ini. Ketika anda menginjak 
usia belasan, pergaulan sosial anda akan tetap berupa perkenalan biasa baik dengan anak 
lelaki maupun perempuan. Kencan ataupun berpasang-pasangan dalam kontak sosial 
hendaknya ditangguhkan sampai setidaknya berusia 16 tahun atau lebih, dan bahkan setelah 
itu seharusnya menggunakan banyak pertimbangan dalam memilih dalam kesungguhan. 

"Kaum muda hendaknya tetap membatasi hubungan erat selama beberapa tahun, karena 
anak lelaki akan menunaikan misinya ketika ia berusia 19 tahun. Yang ada hanyalah 
hubungan terbatas dan tentu saja jangan ada pendekatan ke hubungan intim yang melibatkan 
seks. Hendaknya jangan ada hubungan seks atau yang semacamnya sebelum pernikahan" 
(Marriage—The Proper Way, New Era, Pebr. 1976, hal. 5). 

Mintalah remaja puteri untuk meninjau langkah-langkah hubungan yang tepat antara anak 
perempuan dan anak lelaki seperti yang dinyatakan Presiden Kimball. Anda dapat meringkas 
hal-hal ini di papan tulis ketika mereka menjawab. 

• Menurut anda mengapa Presiden Kimball menyarankan agar kencan tidak dimulai 
setidaknya sampai usia 16 tahun keatas? 

• Mengapa penting mengikuti nasihat ini? 

Kutipan dilanjutkan "Setiap anak lelaki hendaknya menabung untuk misinya dan terbebas dari segala keterlibatan 
agar ia dapat layak. Ketika ia kembali dari misinya ... ia dapat mulai menjalin perkenalan dan 
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berkencan. Apabila ia menemukan remaja puteri yang tepat, hendaknya diadakan pernikahan 
bait suci sebagaimana mestinya. Seseorang dapat memperoleh segala berkat jika ia dapat 
mengendalikan dan menjalani pengalaman menurut urutan yang sebagaimana mestinya; 
pertama-tama beberapa kontak perkenalan sosial dan terbatas, lalu misinya, kemudian 
pertunangannya, kemudian pernikahan bait sucinya dan pendidikannya serta keluarganya, 
kemudian mata pencariannya. Dengan menjalani urutan selain ini ia dapat berada dalam 
kesulitan" (Spencer W. Kimball, "Marriage—The Proper Way", hal. 5). 

Kutipan ini berbicara tentang anak lelaki. Mintalah remaja puteri menerangkan bagaimana 
hal itu diterapkan juga pada anak perempuan. 
• Apa yang kini anda lakukan untuk mempersiapkan diri anda mengadakan kencan setelah anda 
berumur 16 tahun? (Jawaban hendaknya mencakup berteman dengan anak lelaki, 
mengembangkan minat baru, memperoleh kecakapan sosial). 

• Mengapa penting berteman dengan lawan jenis tanpa cinta asmara? 
• Manfaat apa yang dapat datang kepada remaja puteri dan remaja putera ketika mereka 
berperan serta dalam kegiatan kelompok? 

Anda dapat menuliskan jawaban para gadis itu di papan tulis. Pastikan hal-hal berikut 
disebut: Mereka memperoleh rasa percaya diri. Mereka memperoleh bidang minat dan 
kegiatan baru. Mereka elajar tentang minat orang lain. Mereka belajar bagaimana saling 
bertutur kata. Mereka belajar keahlian sosial. Melalui pergaulan kelompok, mereka menjadi 
orang yang lebih menarik. 

Kegiatan Kelompok Membentuk Landasan yang Baik untuk Berkencan 

Tekankan bahwa para pemimpin Gereja telah menasihati para gadis untuk menggunakan • 
masa-masa pra-kencan sebagai masa persiapan, saat yang tepat. 

" 'Saya memandang tahun-tahun pra-kencan sebagai masa ketika 'proses yang tepat' 
berkembang. Para gadis memperoleh kepuasan yang memadai dalam 'proses yang tepat' 
apabila mereka sampai pada goal.' ... [Masa pra-kencan merupakan saat] ketika gadis 
mempersiapkan diri mengikuti kegiatan kelompok, untuk bersenang, untuk menjadi matang, 
untuk berkembang ... 
" 'Menunggu adalah membuang waktu ..., ada banyak hal untuk dikerjakan para gadis 
daripada hanya menunggu [sampai menjelang usia 16 tahun untuk berkencan]. Para gadis 
dapat menjangkau, mengenali, dimana mereka sekarang serta menikmati masa kini daripada 
hanya menunggu apa yang bakal terjadi pada hari esok' "(Ruth H. Funk, dikutip oleh Gerry 
Avant, "Pre-dating Years: A Vital Season," Church News, 3 Des. 1977, hal. 9). 

"Ada banyak hal indah yang dapat dikerjakan seorang gadis selain menunggu untuk 
berkencan, seperti belajar menyukai orang-orang serta mengembangkan persahabatan, yang 
dapat menyenangkan jika gadis itu membuatnya demikian. 
" 'Seorang gadis yang mempunyai banyak teman nampaknya menjadi orang yang akan lebih 
menarik lagi. Ketika ia memperluas lingkungan persahabatannya, orang lainnya akan ikut 
tertarik. Meskipun mungkin ia tidak berkencan, ia akan membagikan pengalaman, 
membangun kenang-kenangan serta bersenang-senang. 

" 'Jika seorang gadis menjadi kuatir sekali-kali, atau tidak sabar menunggu untuk berkencan, 
ia hendaknya ingat untuk berbicara kepada Bapa Surgawinya tentang masalah itu.' " 

" Masa persiapan ini, yang benar-benar sangat diperlukan, hendaknya jangan terlalu cepat 
diganggu dengan kencan yang lebih awal. Seorang gadis hendaknya mengatur saat hidupnya 
ini dengan seksama, menunggu saatnya yang tepat sehingga ketika teman-temannya 
mengajaknya ke pola kencan maka ia telah siap mengenali sifat-sifat yang ingin ia ambil ... 

" 'Masa pra-kencan, jika digunakan dengan sebaik-baiknya, dapat memberikan pengalaman 
pada gadis yang akan menolongnya mengembangkan watak yang akan memberikan 
pengaruh positip serta kuat kepada orang lain.' 

Kutipan 

Kutipan 
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" ... Tanpa saat yang diperlukan untuk persiapan pergaulan seorang gadis dapat menjadi 
sangat dangkal. Tanpa saat persiapan, seorang gadis akan kurang persiapan untuk memikul 
tanggung jawab yang menyertai kencan serta menguatkan orang lain sama seperti dirinya" 
(Ardeth G. Kapp, dikutip oleh Avant, Church News, 3 Des. 1977, hal. 9, 14). 

Kutipan "Desakan untuk kegiatan kelompok adalah hal yang biasa bagi remaja muda, jika mereka 
tidak dirangsang terlalu dini dan sebelum waktunya dengan hal lain, dan kegiatan-kegiatan 
rekreasi serta sosial dalam kelompok adalah sehat serta menyenangkan. Keamanan secara 
jasmani dan moral menjadi semakin terjamin dengan meningkatnya jumlah kawan-kawan. 
Kegiatan rekreasi kelompok yang dibuat sendiri bukan hanya sangat menyenangkan tetapi 
juga sangat bermanfaat." 

Hentikan sejenak pembacaan kutipan dari Presiden Kimball ini, dan mintalah para gadis 
mendengarkan dengan seksama gagasan kegiatan kelompok yang diusulkan Presiden 
Kimball. 

Jika anda sudah mulai menuliskan manfaat kegiatan kelompok di papan tulis, tunjuklah 
anggota kelas lainnya untuk menambahkan pada tulisan ini ketika sisa kutipan Presiden 
Kimball dibaca. Jika tidak, mintalah para gadis mencacatnya secara perorangan dan secara 
lisan ulaslah manfaat itu setelah pembacaan selesai. 

Lanjutan kutipan "Api unggun dapat menciptakan persahabatan dan mengilhami jiwa serta melatih pikiran. 
Piknik-piknik secara kelompok dapat menertibkan remaja melalui cara yang halus dan 
penemanan serta meluaskan lingkungan teman-teman karib. 

"Olah raga dapat membentuk tubuh dengan kekuatan dan ketahanan. Olah raga dapat 
melatih jiwa demi menghadapi kesulitan dan kekalahan serta kesuksesan, mengajarkan sifat 
tidak mementingkan diri dan pengertian, dan mengembangkan sifat sportif serta toleransi 
kepada sesama peserta dan penonton. Drama dapat mengembangkan bakat, mengajar 
keramah tamahan. Kegiatan musik secara kelompok mempunyai pengaruh yang serupa, dan 
juga dapat menenteramkan jiwa dan memenuhi kebutuhan selera ... 

"Pesta dansa yang diatur dengan baik menyediakan tempat yang menyenangkan, waktu 
yang menyenangkan, dan suasana yang cocok untuk bertemu dengan orang-orang baru serta 
untuk menambah teman-teman baru. Pesta dansa seperti itu dapat menjadi seperti pintu yang 
terbuka menuju kebahagiaan. Pada malam pesta dansa dan percakapan yang menyenangkan, 
seseorang dapat berkenalan dengan orang-orang muda yang cemerlang, masing-masing 
mempunyai sifat yang mengagumkan dan dalam beberapa sifat yang seorang melebihi yang 
lain. Di sini pasangan-pasangan dapat mulai menilai dan menaksir, mencatat sifat-sifat, 
prestasi-prestasi serta keunggulan-keunggulan dengan cara membandingkan dan 
membedakan. Persahabatan melalui seleksi yang demikian dapat menjadi dasar kencan yang 
bijaksana dan selektif bagi mereka yang sudah cukup umur dan cukup dewasa, kencan ini 
pada waktu yang tepat dapat dilanjutkan menjadi kencan yang tetap, dan kemudian 
diteruskan dengan masa pertunangan yang tepat yang puncaknya adalah pernikahan yang 
bahagia dan tanpa akhir" (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1969], hal. 221-22). 

Curah pendapat Buatlah acara curah pendapat mengenai gagasan baru untuk kegiatan kelompok. Jelaskan 
garis besar berikut untuk curah pendapat: 

1. Menjadi kreatif. Jangan membuang setiap gagasan. 

2. Pikirkan tentang bagaimana kegiatan yang biasanya dilakukan anak lelaki dapat 
dikembangkan dengan menyertakan anak perempuan, dan kegiatan para gadis 
dikembangkan dengan menyertakan anak lelaki. 

3. Pikirkan kegiatan yang dapat menyenangkan dan juga mengembangkan kepercayaan serta 
kecakapan sosial [seperti saling berbicara dengan cara yang menyenangkan, belajar tentang 
etiket yang tepat dst.] 

Gagasan berikut dapat membantu merangsang diskusi: 
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Kompetisi 

Dalam regu yang terdiri dari remaja puteri maupun putera di masing-masing regu, 
bertandinglah dalam segala macam olah raga, maraton, atau turnamen. Jika anda memilih 
melakukan sesuatu yang baru bagi mereka, mula-mula pastikan untuk memberi petunjuk 
secukupnya. Kegiatan yang mungkin diadakan adalah turnamen catur, pertandingan volley, 
dan perlombaan menyeterika kaus yang harus diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan. 

Membuat Film Anda Sendiri 

Ambillah kamera video, film, pakaian/kostum, dan alat-alat yang sederhana yang digunakan 
untuk pentas atau barang-barang yang diperlukan lainnya guna pengambilan adegan yang 
menarik. Tulislah naskah film anda sambil pembuatan film terus berjalan. (Tidak ada ucapan 
kata yang diperlukan, hanya ekspresi raut muka.) Rencanakan untuk bertemu bersama untuk 
pertunjukan. 

Mengarang Buku Anda Sendiri 

Dengan gunting, kertas, dan lem, karanglah dongeng anak-anak dengan menggunakan 
ilustrasi dari majalah atau sketsa oleh para artis kelompok. Sumbangkan buku yang telah 
selesai dikerjakan kepada rumah sakit atau penitipan anak-anak. 

Teater Seketika 

Carilah naskah pertunjukan singkat, lucu atau sandiwara sensasi atau karanglah sendiri. 
Kumpulkan kostum dan siapkan efek suara atau musik sederhana. Mintalah setiap orang 
memilih peran kemudian membaca seluruh adegan tanpa latihan apapun. Anda dapat 
merekamnya kemudian mendengarkannya disertai makanan dan minuman. 

Bersenang-senang di hari Libur 

Carilah tahu bagaimana hari-hari besar dirayakan di negara-negara selain negara anda. 
Rayakan hari besar itu seperti di negara asalnya disertai masakan, dekor dan hiburan yang 
cocok. 

Persembahkan Diri Anda 

Bawalah sekelompok anak ke kebun binatang, taman, atau tempat bermain. Bawalah makan 
siang untuk mereka. Atau rancangkan program khusus untuk diajak ke rumah sakit atau 
panti jompo. 

Santap Malam Resmi 

Rencanakan untuk menghidangkan makan malam yang resmi dengan menggunakan alat-alat 
makan dari perak, barang pecah belah dari porselein, dan barang-barang lainnya yang sesuai. 
Sebelum santap malam, mintalah seorang ahli untuk mengajarkan etika sosial [garpu mana 
yang harus digunakan, bagaimana menyantap masakan tertentu, tata krama yang baik, dst.]. 

Diskusi Jika waktu mengijinkan, tanyakan kepada para gadis bagaimana kegiatan yang telah mereka 
usulkan dapat menolong kita menjadi teman yang lebih baik dengan para gadis maupun 
anak lelaki. 

• Bagaimana kegiatan-kegiatan itu dapat mempersiapkan kita menjadi teman kencan yang 
lebih menarik? 

Penerapan Pelajaran 

Sarankan agar remaja puteri mengikuti nasihat Presiden Kimball. Para orangtua tidak perlu 
menguatirkan seorang puteri yang telah memiliki tekad dalam mengikuti nasihat ini. 
Kedewasaan yang luhur diperlihatkan remaja puteri yang telah belajar asas yang benar serta 
mengatur dirinya sesuai dengan hal itu. 

Kutipan Bacalah kembali pernyataan Presiden Kimball yang terakhir: " Seseorang dapat memperoleh 
segala berkat jika ia dapat mengendalikan dan menjalani pengalaman menurut urutan yang 
sebagaimana mestinya; pertama-tama beberapa kontak perkenalan sosial dan terbatas, lalu 
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misinya, kemudian pertunangannya, kemudian pernikahan bait sucinya dan pendidikannya 
serta keluarganya, kemudian mata pencariannya. Dengan menjalani urutan selain ini ia dapat 
berada dalam kesulitan" (Spencer W. Kimball, "Marriage—The Proper Way", hal. 5). 

Penyajian guru Tekankan bahwa yang termasuk dalam berkat-berkat yang ia sebutkan ialah berkat besar dari 
persahabatan yang sehat. Tahun-tahun belasan ini merupakan taraf kehidupan untuk 
menjalin persahabatan yang istimewa ini dan mempersiapkan kencan di masa yang akan 
datang. 

Pelajaran Tambahan atau Kegiatan yang Disarankan 

Catatan bagi guru Anda dapat melanjutkan subyek ini selama minggu kedua atau menyelenggarakan api 
unggun atau kegiatan tengah mingguan dengan tiga atau empat orang remaja putera dari 
lingkungan atau cabang anda atau seseorang yang tempatnya terdekat untuk berperan serta 
dalam diskusi panel tentang "Kegiatan kelompok: Mempersiapkan Kencan yang Bijaksana." 

Jika anda memutuskan untuk mengadakan hal ini, undanglah remaja putera dari kuorum 
Imamat Harun sebelumnya. Pastikan bahwa presiden Remaja Puteri telah melaporkan nama 
anak lelaki yang diundang kepada uskup atau presiden cabang anda. Mintalah para gadis di 
kelas anda menyerahkan pertanyaan kepada anda dua minggu sebelumnya sehingga anda 
dapat menyusun daftar pertanyaan yang cocok untuk dipikirkan para remaja putera. 

Inilah beberapa contoh pertanyaan: 

1. Pakaian yang bagaimanakah yang anak lelaki suka anak gadis kenakan? 

2. Apakah yang disukai anak lelaki bila para gadis berbicara kepada mereka? 

3. Apakah anak lelaki lebih suka gadis yang diam atau yang suka berbicara? 

4. Apakah anak lelaki suka jika gadis-gadis menelepon mereka? 

5. Bagaimana perasaan anak lelaki terhadap gadis yang menggunakan bahasa yang tidak 
senonoh dan cabul? 

Para remaja putera mungkin akan memberikan jawaban yang lebih bijaksana dan bermanfaat 
jika mereka memperoleh pertanyaan itu sebelumnya. Anda juga dapat memberi beberapa 
sumber dan garis petunjuk yang tepat kepada para tamu anda seperti sasaran pelajaran ini 
dan kutipan yang anda rasa tepat untuk mereka ketahui [seperti pernyataan Presiden 
Kimball]. 

Pastikan bahwa remaja puteri memahami bahwa diskusi panel dimaksudkan untuk 
menolong kaum remaja tahu nilai mengembangkan persahabatan sehat dalam kelompok, dan 
dengan menggunakan kegiatan kelompok sebagai dasar serta persiapan kencan yang 
bijaksana. 

Anda hendaknya bertindak sebagai moderator dan demikianlah hendaknya memimpin 
diskusi. Pastikan agar semua jawaban dan komentar cocok. Dengan bijaksana serta dengan 
mahir perbaikilah setiap kesalahan atau jawaban yang tidak sesuai. Sebagai moderator, anda 
harus menentukan suasana penyajian dan memberitahu para hadirin tentang pokok yang 
akan dibicarakan. Mulailah panel itu dengan mengenalkan para peserta. Ajukan pertanyaan 
dari daftar yang telah anda susun, namun dengarkan dengan seksama jawaban-jawabannya 
dan secara bebas ajukan pertanyaan lainnya yang anda rasa perlu untuk memperjelas 
jawaban atau menguatkan hal itu. Rencanakan pertanyaan tambahan untuk digunakan 
seandainya diskusi itu ketinggalan. Sertakan semua panelis ke dalam diskusi. 

Pada akhir diskusi panel, rangkumlah penyajian itu dan sampaikan terima kasih kepada para 
tamu atas peran serta mereka. 
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TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami bagaimana tertib diri menolongnya hidup bajik. 

PERSIAPAN 1. Buatlah lima buah guntingan kata untuk digunakan dalam kisah tentang Ana berikut ini. 

2. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Cerita 

Diskusi 

Penyajian guru 

Kutipan 

Kita Dapat Belajar Tertib Diri 

Tepuk tangan bergemuruh memenuhi balai konser. Salah seorang pemain biola terbesar 
dunia baru saja menyelesaikan lagu pilihan terakhirnya pada acara malam hari. Dengan rasa 
tak sabar, seorang wanita maju menuju panggung dengan harapan dapat mengutarakan 
kekagumannya terhadap seniman besar ini. Dengan menyusup di tengah-tengah kerumunan 
orang banyak, akhirnya ia sampai kepadanya. Sambil menyalaminya, ia berkata dengan 
sangat gembira, "Oh, saya akan menyerahkan hidup saya seandainya saya dapat bermain 
seperti itu!" Dengan cepat ia menjawab, "Nyonya, itulah yang telah saya lakukan!" 

• Menurut anda apakah yang telah dilakukan pemain biola agar ia menguasai biola itu? (Ia 
menertibkan dirinya untuk berlatih, menyerahkan sesuatu yang mungkin lebih mudah atau 
lebih menyenangkan, memiliki hasrat, memiliki guru yang sangat baik, menetapkan goal agar 
menjadi seniman besar). 

Jelaskan bahwa banyak atau sedikitnya yang kita lakukan dalam hidup ditentukan oleh 
kemampuan kita untuk menertibkan diri kita. Penertiban ini mencakup melakukan hal-hal 
yang berat atau sukar sama seperti tidak melakukan hal-hal lainnya. 

• Hal apa sajakah yang harus anda lakukan dari hari ke hari yang anda tahu sulit untuk 
membuat diri anda melakukannya? (Biarkan para gadis menjawab.) 

• Bagaimana anda berhenti melakukan sesuatu yang anda tahu tidak seharusnya anda 
lakaukan? 

Mintalah para gadis membayangkan diri mereka dalam keadaan berikut: 

1. Saudara laki-laki anda sedang menggoda anda. Ia hanya mengatakan sesuatu yang 
membuat anda merasa seperti ingin ganti berteriak atau bahkan memukulnya. Dapatkah 
anda menahan diri agar tidak melakukan hal itu? 

2. Hari ini adalah Minggu puasa dan anda sangat lapar, tetapi belum saatnya berbuka puasa. 
Dapatkah anda menahan diri anda untuk tidak makan? 

• Apakah anda merasakan adanya sedikit perlawanan dalam diri anda ketika anda 
membicarakan keadaan-keadaan ini? 
Tegaskan bahwa di satu pihak dari diri kita seakan-akan ingin untuk 'membiarkan terjadi' 
dan memperlihatkan emosi atau nafsu makan kita; di pihak lain ingin menggunakan kendali 
mengatasi emosi dan nafsu makan kita. Pengaruh yang mengendalikan dan yang mengekang 
itu dikerahkan oleh roh kita. 
"Salah satu gagasan yang keliru dari masyarakat kita ialah bahwa kita adalah korban dari 
selera dan nafsu kita. Tetapi yang benar adalah bahwa tubuh dikendalikan oleh roh yang 
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Papan tulis 

Penyajian guru 

Kegiatan 

Kutipan 

Penyajian guru 

Cerita 

mendiaminya" (Terrance D. Olson, "Teaching Morality to Your Children/' Ensign maret 1981 
hal. 14). 

Tuliskan di papan tulis: "Roh Kita Mengendalikan Tubuh kita." Beberapa bagian dari tubuh 
kita mudah dikendalikan dan yang lainnya lebih sulit. 

Tegaskan bahwa kita dapat mengendalikan beberapa bagian tubuh kita dengan baik—jari-jari 
kita, contohnya. Jika kita mengatakan kepada salah satu jari kita agar menekuk, jari itu 
menekuk. Jika kita berkata kepada jari kita agar lurus, jari itupun lurus. Jika kita memberi 
perintah kepada kaki kita, kaki segera mematuhi. Sarankan bahwa kita juga dapat belajar 
memilih pikiran mana yang akan kita puaskan, dengan demikian belajar menyalurkan pikiran 
kita dengan arah yang positif dan membangun. 

Jelaskan kepada para gadis bahwa anda akan mencoba suatu eksperimen dalam tertib diri. 
Mintalah para gadis agar masing-masing menggerakkan tangan kanan mereka membentuk 
lingkaran, kini mengayun-ayunkan kaki kiri mereka, lalu mengangguk-anggukkan kepala 
mereka. Sekarang mintalah mereka agar duduk dengan tenang sekali dan tidak memikirkan 
apapun kecuali yang akan anda jelaskan kepada mereka. Lalu uraikan secara rinci hidangan 
atau makanan pencuci mulut yang lezat. 

• Mana yang lebih sukar, memberitahu kaki atau tangan anda apa yang harus dilakukan, 
atau memerintah pikiran serta emosi anda apa yang harus dilakukan? 

Tegaskan bahwa banyak orang tidak percaya bahwa mereka dapat mengendalikan pikiran 
mereka serta menertibkan diri mereka. Tetapi pikiran kita hanya dapat dipusatkan pada satu 
hal pada satu saat. Kita dapat mengerahkan kendali atas pikiran kita dengan memilih untuk 
memikirkan hal yang berbeda. Beberapa orang merasa penertiban semacam ini tidak penting, 
atau terlalu sukar, atau membuang-buang tenaga saja. 

"Beberapa orang menjadi diperbudak oleh kebiasaan yang mengharuskan atau menyerah 
kepada selera atau pada tindakan yang tidak patut, serta membela bahwa mereka tidak 
berdaya meninggalkan kebiasaan mereka—karena mereka dipaksa, dibujuk; karena godaan 
lebih kuat daripada kemauan mereka untuk melawan. Tetapi kita dapat memilih ... Kita dapat 
menghentikan kebiasaan buruk; kita dapat belajar kebiasaan yang baik; kita dapat memilih apa 
yang kita pikirkan hanya dengan tekad yang bulat untuk melakukannya" (Richard L. Evans, 
"Self Control", Improvement Era, Des. 1963, hal. 1113). 

Akuilah bahwa adalah sulit untuk mengendalikan diri kita, tetapi hal itu adalah sesuatu yang 
dapat kita lakukan. Bapa kita di Surga telah memberitahu kita agar menjaga pikiran, nafsu, 
dan emosi kita dalam batas-batas tertentu. Sebagai Bapa kita, Dia tidak akan menyuruh kit'a 
melakukan sesuatu yang kita tidak sanggup melakukannya. Kita adalah anak-anakNya. Kita 
memiliki kemampuan untuk menjadi seperti Dia. 

Dengarkan dengan seksama pengalaman remaja puteri bernama Ana berikut ini. Perhatikan 
apakah anda dapat menemukan sesuatu yang dilakukan Ana untuk belajar tertib diri. 

"Setiap orang melakukannya, jadi mengapa saya tidak? Perintah Allah hanya mengatakan 
bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saya mendapati diri 
saya berusaha membenarkan alasan saya karena menyumpah, tetapi hal itu tidak membantu. 
Saya tahu bahwa menyumpah itu salah, sekalipun bila semua teman saya melakukannya. Hal 
itu tetap menganggu saya, dan akhirnya saya memutuskan bahwa lebih baik bila saya 
berbuat sesuatu mengenai persoalan saya. Bagaimanapun saya merasa 'kotor' dan tidak layak 
untuk mendekat kepada Tuhan dalam doa. Tetapi saya tahu bahwa jika saya tidak bertobat, 
hal itu justru membuat persoalan semakin buruk. 

"Saya mulai berusaha mengendalikan diri saya hanya satu hari saja. Saya tahu bahwa saya 
telah menjadikan menyumpah sebagai suatu kebiasaan. Saya mendengar begitu banyak 
ungkapan kasar sepanjang hari di sekolah yang nampaknya hal yang biasa untuk 
menyumpah. Saya memutuskan bahwa saya akan berusaha melewatkan satu hari tanpa 
menyumpah. 

"Hari pertama dengan sadar saya berusaha, dan saya melakukannya dengan baik sampai saat 
makan siang. Lalu setiap orang menjadi heboh dan ribut dan sebelum saya menyadarinya 

156 



Pelajaran 23 

mulut saya telah menyalurkan emosi saya. Saya hampir tidak sadar bahwa saya telah 
mengucapkannya; namun ketika sekali lagi saya sadar akan kebiasaan saya, saya merasa 
kecewa dan sakit hati. 

"Malam itu saya berdoa sungguh-sungguh dan memohon kekuatan. Keesokan harinya saya 
memberanikan diri untuk memberitahu kedua sahabat saya di sekolah bahwa saya merasa 
tidak senang terhadap bahasa yang kami gunakan dan karena itu saya berusaha 
mengubahnya. Saya mencobanya lagi pada hari itu. 

"Saya tidak menyangka bahwa hal itu akan sangat sulit. Bagaimanapun juga saya selalu 
merasa bahwa menjalankan injil akan selalu mudah. Hal itu berlangsung selama empat hari 
sampai akhirnya saya melewatkan satu hari tanpa menyumpah. Saya sangat gembira tetapi 
sadar bahwa setiap hari saya harus berlaku hati-hati. Adalah sangat mudah untuk khilaf dan 
kembali kepada kebiasaan lama saya. 

"Saya tetap berdoa sepanjang waktu itu mohon kekuatan. Saya memperoleh kemajuan dan 
menghentikan berbahasa kotor, namun saya tidak merasa bahwa saya telah diampuni. 
Kemudian kami mengadakan pertemuan kesaksian pada pertemuan remaja puteri kami. Saya 
mohon kepada para teman saya agar mengampuni saya atas teladan buruk yang telah saya 
berikan. Saya merasa Roh hadir di sana sedemikian kuatnya sehingga saya tidak dapat 
menahan keinginan saya untuk memberikan kesaksian saya. Saya mengutarakan kasih saya 
terhadap Bapa Surgawi saya dan bagi PutraNya serta atas Injil. Ketika saya selesai, sepertinya 
beban yang luar biasa beratnya telah diangkat dari bahu saya. Saya tahu bahwa saya telah 
diampuni." 

Diskusi Bahaslah pengalaman Ana dengan para gadis, dengan mengajukan pertanyaan berikut 
sebagai penuntun. Setelah membahas setiap pertanyaan, tempelkan guntingan kata yang 
cocok yang menyatakan kesimpulan tentang tertib diri yang dapat diambil dari diskusi itu. 

1. Bagaimana Ana berusaha berdalih atas kelakuannya? Mengapa dengan cara yang sama 
kita berusaha berdalih atas kelakuan kita? Mengapa hal ini harus kita hindari? (Tempelkan 
guntingan kata: "Ketika kita berdalih atas pelanggaran kita terhadap perintah-perintah, 
kita melemahkan kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita.) 

2. Apa yang menyebabkan Ana ingin mengubah kelakuannya? Bagaimana perasaannya? Apa 
yang terjadi ketika kita melanggar perintah? (Tempelkan guntingan kata: "Ketika kita 
melanggar perintah, kita kehilangan Roh Tuhan.) 

3. Hal apa sajakah yang ia lakukan untuk menertibkan dirinya? Bagaimana dengan 
memberitahukan keputusannya kepada teman-temannya dapat menolongnya? Bagaimana 
dengan mengambil sebuah langkah pada satu waktu menolong kita belajar menertibkan 
diri? (Tempelkan guntingan kata: "Kita belajar tertib diri dengan mengambil satu langkah 
pada satu saat.") 

4. Apa sumber kekuatan terbesar Ana dalam belajar tertib diri? (Tempelkan guntingan kata: 
"Bapa kita di Surga akan menguatkan kita jika kita mohon bantuariNya.) 

5. Bagaimana perasaan Ana setelah ia mengatasi masalahnya? Bagaimana dengan 
memberikan kesaksiannya menolong mendatangkan kedamaiannya? (Tempelkan 
guntingan kata: "Tertib diri membawa kita selaras dengan Bapa kita di Surga serta dengan 
diri kita".) 

Mintalah para gadis membagikan pengalaman yang telah mereka alami dalam menertibkan 
diri mereka, dengan menekankan bahwa apa yang telah mereka dapatkan adalah bermanfaat. 

Dengan Tertib Diri Kita Dapat Hidup Bajik 

Penyajian guru Tegaskan bahwa apakah kita belajar memainkan alat musik, berusaha mengendalikan 
kemarahan kita, atau bangun setelah kita tidur terlalu lama, usaha kita untuk tertib diri 
dalam segala aspek hidup kita dapat menolong kita dalam upaya kita untuk hidup bajik. 

Cerita Ceritakan kisah berikut: 
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"Seorang misionari yang melayani di Amerika Timur di konfrontasi oleh mahasiswa 
perguruan tinggi yang kurang berminat terhadap pesan [injil] daripada terhadap peraturan 
misionari yang keras tentang moral. Dengan mencemooh mahasiswa itu bertanya kepada 
misionari mengenai bagaimana ia mengendalikan keinginannya sementara di sekitarnya ada 
banyak wanita cantik, yang secara tidak langsung menyatakan misionari itu tentu tidak 
(mempunyai perasaan normal). Elder itu menjelaskan: "Itu bukan berarti saya tidak normal; 
hal itu dikarenakan saya tahu bahwa saya bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap 
pikiran serta tubuh. Anda kira anda tidak berdaya menghadapi keinginan anda. Anda kira 
anda adalah korban dari keinginan-keinginan itu. Saya telah membuktikan sendiri bahwa 
saya adalah majikan perasaan-perasaan itu" (Terrance D. Olson, "Teaching Morality to Your 
Children," Hal. 14). 

Diskusi • Apa beda pandangan mahasiswa perguruan tinggi itu dengan misionari ? Apa yang telah 
dipelajari elder terhadap perasaan dan emosinya? 

Penyajian guru Jelaskan bahwa menjadi bersih secara akhlak dan bajik menuntut pengekangan dan 
pengendalian jasmani. Bantulah para gadis memahami bahwa ketika kita berlatih tertib diri, 
kita menguatkan pengendalian roh kita atas tubuh kita. Dan kemampuan kita untuk 
mengendalikan diri kita meningkat setiap saat kita membuat pilihan. 

Studi kasus Pilihlah dari keadaan berikut hal-hal yang paling sesuai bagi kelas anda. Setelah membaca 
masing-masing keadaan, ajukan pertanyaana berikut: (1) Bagaimana seseorang dapat tertib 
diri dalam situasi itu? (2) Apa yang akan terjadi jika orang itu tidak melakukannya? (3) Apa 
yang akan dilakukan seseorang untuk mencegah atau menghindari keadaan itu? (4) 
Bagaimana tertib diri penting dalam situasi seperti ini? Setelah para gadis menjawab 
pertanyaan tersebut, bacalah kesimpulan studi kasus itu. 

Keadaan dan diskusi 1. Beberapa teman sekolah saya mengundang saya ke pesta. Saya ingin sekali pergi karena 
salah seorang anak lelaki yang secara khusus saya senangi telah mengatakan kepada saya 
bahwa ia akan berada di sana dan ingin agar saya datang. Sesungguhnya saya telah 
menantikan agar dapat bersamanya. Ketika saya dan teman wanita saya sampai, kami 
sadar bahwa orangtua sedang pergi dan pesta itu tanpa pengawasan. Lampu-lampu sangat 
redup. Beberapa anak sedang berdansa dan yang lainnya sedang berpasangan, berciuman, 
dan bercumbu. Anak lelaki yang saya senangi melihat saya masuk. 

Kesimpulan Saya tahu bahwa saya seharusnya meninggalkan pesta itu, tetapi saya sungguh menyenangi 
anak lelaki ini. Saya risau tentang apa yang akan dipikirkannya jika saya pergi. Di luar gelap. 
Saya tidak ingin pulang berjalan kaki sendirian. Akhirnya, saya dapat mengendalikan 
perasaan saya. Saya menelepon orangtua saya dan minta mereka menjemput saya. 

Keadaan dan diskusi 2. Saya tahu bahwa sebaiknya kami tidak berkencan sebelum usia enambelas tahun, tetapi di 
sekolah saya senang bergaul dengan berbincang-bincang serta berkelakar dengan para 
anak lelaki. Salah seorang adalah Budi, anak lelaki yang tampan yang rupanya 
menyenangi saya. Pada suatu hari pada waktu makan siang ia minta saya untuk 
menjumpainya di daerah perbelanjaan dan nonton bioskop bersamanya. Pada waktu yang 
sama telah direncanakan kegiatan Remaja Puteri. Lebih mudah mengatakan kepada 
orangtua saya kalau saya pergi ikut kegiatan dan naik bis ke daerah perbelanjaan. Saya 
akan kembali kira-kira pada waktu yang sama ketika kegiatan berakhir. Saya berkata/'ya". 
Tetapi, ketika saatnya tiba untuk meninggalkan rumah, saya benar-benar merasa gelisah. 
Ibu saya memanggil saya untuk memastikan bahwa saya telah membawa jaket saya dan 
berkata: "Bersenang-senanglah." Lalu ia kembali masuk ke rumah. 

Kesimpulan Saya mulai menuju ke tempat perhentian bis. Saya seharusnya merasa bahagia. Saya akan 
nonton bioskop yang bagus dengan anak lelaki yang menyenangi diri saya. Jadi mengapa 
saya merasa tidak enak? Separuh diri saya merasa ingin berlari ke bis; separuh lainnya 
merasa ingin berlari pulang. Saya berhenti terpaku di trotoir. Saya memikirkan segala kepura-
puraan yang harus saya lakukan apabila saya pulang ke rumah, kebohongan yang akan saya 
katakan selama berhari-hari. Lalu saya teringat kata-kata yang diajarkan ayah saya: "Dimana 
ada kemauan disitu ada keengganan." Saya merasakan diri saya menjadi tenang, mulai 
berpikir dengan lebih jernih. Saya mengatakan kepada diri saya untuk pulang, menelepon 
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Budi, mengatakan kepadanya bahwa saya tidak dapat ke sana dan apa sebabnya, kemudian 
pergi ikut kegiatan. Saya lalu melakukan apa yang telah saya katakan kepada diri saya. 

Akhiri bagian dari pelajaran ini dengan membahas bagaimana melatih tertib diri dalam 
keadaan seperti yang dibahas dapat memberi kesempatan kepada remaja puteri untuk 
mengendalikan diri mereka untuk hidup bajik. 

Kesimpulan 

Penyajian guru Tegaskan kepada para gadis bahwa dalam setiap keadaan yang dibahas dalam pelajaran ini, 
ada perjuangan untuk menjalankan tertib diri, tetapi setiap orang mampu untuk 
melakukannya. Setiap kali kita tertib diri, kita menguatkan kemampuan kita untuk hidup 
bajik. Akhirilah pelajaran dengan pernyataan Presiden Brigham Young berikut ini, yang 
menegaskan lagi bahwa kita dapat belajar menguasai diri kita. Mintalah para gadis 
mendengarkan janji yang telah diberikan kepada kita jika kita menjalankan pengendalian diri 
kita. 

"Jikalau anda berbuat kesalahan, atau dengan tidak berpikir panjang melakukan tindakan 
yang mengarah kepada kejahatan; jika anda dipenuhi nafsu jahat, dan ingin menyerah 
kepada nafsu jahat itu, maka berhentilah dan biarkan roh, yang telah diletakkan Allah dalam tubuh 
anda, mengambil alih pimpinan. Jika anda melakukan hal itu, saya akan menjanjikan bahwa 
anda akan mengatasi segala kejahatan, dan memperoleh hidup kekal" (dalam Journal of 
Discourses, 2:256; huruf miring ditambahkan). 
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Menghindari Pengaruh Media yang 
Merendahkan Martabat 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan mengenali dan menghindari media yang merendahkan martabat 
dalam hidupnya. 

PERSIAPAN 1. Pilihan: Bawalah sebuah telur rebus, yang belum dikupas, jika mungkin yang berwarna 
putih; sebuah kaleng berisi air yang cukup untuk menutupi telur itu; dan sebuah sendok 
serta pewarna makanan untuk demonstrasi. Anda dapat menggunakan secarik.kain putih 
sebagai pengganti telur. 

2. Buatlah bagan di papan tulis atau poster. Tulislah dalam sebuah kolom alat-alat Lucifer 
yang diuraikan oleh Presiden Spencer W. Kimball di bagian pertama pelajaran ini. Di 
kolom kedua, tulislah standar penilaian Presiden Benson yang terdapat di bagian kedua 
pelajaran ini. di kolom ketiga tulislah cara-cara Uskup Peterson untuk menghindari media 
yang merusak. Tutuplah masing-masing kolom sehingga dapat diperagakan secara 
terpisah pada saatnya yang tepat. 

3. Siapkan selebaran bagi setiap gadis yang isinya "Garis Petunjuk untuk Mengevaluasi 
Media". 

4. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan cerita, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Media yang Merendahkan Martabat Merupakan Salah Satu Alat Setan yang Paling Ampuh 

Diskusi Mintalah remaja puteri meneyebutkan nama beberapa zat yang selain dapat digunakan secara 
bermanfaat juga dapat berakibat membahayakan. Masukkan benda-bensa seperti insektisida, 
obat penyemprot, bahan kimia, obat pembersih. Simpulkan bahwa akibat segala bahan ini 
dapat menjadi baik dan juga buruk, bergantung pada bagaimana bahan-bahan ini digunakan. 

Penyajian guru Jelaskan bahwa gambar tengkorak dan tulang bersilang merupakan lambang peringatan 
sedunia untuk benda-benda beracun. Orang-orang di seluruh dunia mengenalinya sebagai 
peringatan tertulis mengenai apa yang dapat terjadi kepada mereka jika mereka memasukkan 
zat itu ke dalam tubuh mereka. Para nabi zaman akhir telah memperingatkan kita akan jenis 
pencemaran lainnya yang dapat mematikan, bukan terhadap tubuh kita, tetapi terhadap roh 
serta pikiran kita. Media massa—televisi, radio, bioskop, majalah, koran—berhubungan 
dengan banyak orang pada waktu yang sama. Media-media ini dapat membantu memajukan 
pekerjaan Tuhan di bumi, mendidik, dan menghibur. Tetapi media-media ini juga dapat 
digunakan untuk menghancurkan. Media-media itu merupakan sarana utama musuh yang 
berusaha menghancurkan tingkah laku yang susila dalam diri kita semua. 

Diskusi Jelaskan bahwa meskipun beberapa orang membantah bahwa kita tidak dapat dipengaruhi 
oleh seks, kata-kata yang tidak senonoh, kecabulan, dan kekerasan yang dapat kita lihat 
dalam media massa, hal ini tidaklah benar. 

Bahaslah dengan remaja puteri apa saja akibat yang merusak karena seks, kata-kata yang 
tidak sopan, kekerasan, dan kecabulan itu. 

Kutipan Presiden Kimball telah mengingatkan kita terhadap beberapa bahaya yang diakibatkan oleh 
pembeberan-pembeberan media yang merusak ini. 

"Tentu saja ... tragedi ... seringkah diawali dengan nonton bioskop (yang tidak layak) atau 
membolak balik majalah porno. Jalan menuju dosa yang menyedihkan diakibatkan oleh 
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persetubuhan di luar nikah, perzinahan, dan hubungan sesama jenis pria/homoseks dapat 
dimulai ... dengan nonton beberapa acara yang berhubungan dengan seks serta tindak 
kekerasan yang kini ditayangkan di televisi, termasuk jaringan televisi" (dalam Conference 
Report, Okt. 1976, hal. 6; atau Ensign, Nop. 1976, hal. 6). 

Kutipan Presiden Kimball juga mengingatkan tentang kejahatan pornografi yang terdapat dalam 
segala bentuk media massa:" Ada mata rantai diantara pornografi dan ... perbuatan yang 
tidak wajar ... 

"Tidaklah masuk akal untuk mengatakan bahwa hal-hal yang cabul tidak berakibat. Ada 
hubungan yang pasti dengan kejahatan. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pelacuran, 
dan perbuatan jahat yang bersifat komersil menjadi subur karena pelanggaran susila ini. 
Statistik kejahatan seks rupanya mencerminkan hubungan antara kejahatan dan kecabulan" 
(dalam Conference Report, Okt. 1974, hal. 7; atau Ensign, Nop. 1974, hal. 7). 

Mintalah remaja puteri memberikan contoh tentang pertunjukan atau iklan dsb., yang mereka 
lihat sehari-hari dan mengatakan bagaimana hal-hal ini mempengaruhi pilihan yang mereka 
buat tentang pakaian yang mereka kenakan, produk yang mereka gunakan, hiburan, dan cara 
mereka melewatkan waktu serta membelanjakan uang. Bantulah para gadis memahami 
bagaimana efektifnya pengaruh media dalam hidup mereka. Bahaslah cara-cara negatif dari 
media yang mempengaruhi kita. 

Tekankan bahwa kita mungkin tidak memperhatikan akibat-akibat dari pengaruh yang 
merusak itu sekaligus. Kita dapat membiarkan diri kita dilemahkan secara rohani sedikit 
demi sedikit, hari demi hari, minggu demi minggu, sampai kita dibutakan terhadap 
kenyataan, mati rasa terhadap Roh Tuhan, dan tertelan dalam pengaruh jahat yang menuntun 
ke arah dosa. 

Poster Peragakan kolom pertama pada poster atau bukalah tulisan di papan tulis. 

Kutipan Presiden Spencer W. Kimball menguraikan bagaimana melemahnya kerohanian terjadi: 
"Lucifer dengan rencana jahatnya yang mengerikan memperdaya orang-orang yang tidak 
waspada dan menggunakan segala sarana yang ada padanya ... Ia akan menggunakan [1] hal 
yang masuk akal untuk membingungkan dan [2] dalihnya untuk menghancurkan. Ia akan [3] 
menutup-nutupi maksud, [4] membuka pintu sedikit demi sedikit, dan [5] menuntun dari 
yang putih bersih menembus ke dalam bayang-bayang kelabu menuju ke hitam yang paling 
pekat" (Presiden Kimball Speaks Out on Morality, Ensign, Nop. 1980, hal. 94; pemberian 
nomor ditambahkan). 

Untuk menggambarkan bagaimana alat atau cara Lucifer dapat mempengaruhi kita sedikit 
demi sedikit, demonstasikan hal berikut: Celupkan sebutir telur atau secarik kain putih ke 
dalam air yang berisi pewarna makanan sekali saja. Perlihatkan kepada remaja puteri 
bagaimana terjadinya pewarnaan, meskipun sangat tipis. Mungkin pada mulanya bahkan 
tidak kentara. Lalu masukkan telur itu ke dalam air yang telah diwarnai, dengan sendok 
siramilah telur itu berkali-kali. Tunjukkan kepada para gadis bagaimana kulit telur menjadi 
sedikit lebih gelap setiap kali anda menyiraminya dengan pewarna makanan. 

• Bagaimana percobaan ini bila dihubungkan dengan ditayangkannya pengaruh media yang 
merusak dihadapan kita. Bagaimana mungkin hanya dengan melihat sebuah film atau acara 
televisi yang tidak pantas dapat mempengaruhi anda? Kemana penayangan yang terus 
menerus semacam ini dapat menuntun anda? 

Jelaskan bahwa kadang-kadang kita mungkin merasa bahwa media yang merusak ini tidak 
mempengaruhi kita secara pribadi sebanyak mempengaruhi orang lain di sekitar kita. 
Sesungguhnya, mungkin kita justru tidak memperhatikan akibat-akibat negatifnya sampai 
tampaknya tidak mungkin untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh itu. 

"Nabi besar Mormon, setelah melihat kejatuhan bangsanya sendiri, menulis kepada 
puteranya Moroni kritik yang sangat jitu ketika ia berkata bahwa disebabkan kejahatan 
bangsanya maka mereka menjadi 'tidak berperasaan' (lihat Moroni 9:20). Betapa tragisnya 
bila sampai kepada batas dimana Roh harus menarik diri dan kita menjadi tidak mampu 
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menalar atau merasakan yang benar dari yang salah" (Marvin J. Ashton, dalam Conference 
Report, Okt. 1977, hal. 109; atau Ensign, Nop. 1977, hal. 82). 

Diskusi "Apa artinya menjadi tidak berperasaan dalam kaitannya dengan isi media yang tidak 
pantas? Bagaimana kita dapat menjadi sangat terbiasa memperoleh pengaruh-pengaruh di 
sekitar kita ini sehingga kita kehilangan penilaian kita tentang apa yang merusak dan apa 
yang tidak? Seberapa pentingnya standar yang benar dalam mempertimbangkan apa yang 
harus kita lihat, dengar, dan baca? 

Seorang Remaja Puteri Dapat Menilai Media dan Menghindari yang Merusak 

Penyajian guru Tekankan bahwa kita hendaknya mencari tahu sebelum kita memilih media yang akan 
dilihat, didengar, atau dibaca. Kita diperingatkan untuk memilih dengan seksama pendapat 
dengan mana kita meletakkan dasar keputusan. Orang lain mungkin tidak menggunakan 
standar yang pantas untuk menilai media. Pengulas yang profesional dapat menyarankan 
setiap orang untuk menikmati bioskop, pertunjukan televisi, rekaman, tape, atau buku yang 
benar-benar 'hebat' meskipun mengandung materi yang tidak pantas di dalamnya. Presiden 
Ezra Taft Benson telah memberikan beberapa standar agar digunakan sebagai garis petunjuk 
untuk menilai media. Meskipun ia semata-mata menyebutkan pada buku yang kita baca, 
patokan yang sama ini dapat diterapkan pada media lainnya. 

Peragakan kolom kedua poster atau bukalah lima standar yang telah tertulis di papan tulis 
berikut: 

"Kini, dengan berlimpahnya buku-buku yang mudah didapat, menjadi tanda bagi orang yang 
benar-benar berpendidikan untuk mengetahui apa yang tidak boleh dibaca ... Seperti ibu John 
Wesley menasihatinya: 'Hindari [1] apa saja yang memperlemah akal anda, [2] merusak 
kelembutan nurani anda, [3] menggelapkan indera anda terhadap Allah, [4] mengenyahkan 
kesukaan anda terhadap hal-hal yang bersifat rohani, [53 meningkatkan penguasaan tubuh 
atas jiwa/ 

"Kenyataan bahwa sebuah buku tua tidak harus membuatnya tidak bernilai. Kenyataannya 
bahwa seorang pengarang menulis karya yang baik tidaklah harus berarti bahwa semua 
bukunya layak untuk menyita waktu anda. Janganlah membuat pikiran anda menjadi 
pembuangan sampah karena limbah orang lain. Lebih sulit untuk membersihkan tubuh dari 
makanan busuk, dan itu lebih merusak jiwa." ("In His Steps," dalam Speeches of the Year, 1979 
(Provo: Brigham Young University Press, 1980), him. 61). 

Bahaslah masing-masing kelima standar ini. Bantulah remaja puteri memahami bahwa 
pengaruh media yang merusak dapat menyebabkan Roh menarik diri, meninggalkan kita 
tanpa perlindungan dari Roh Kudus. Tanyakan remaja puteri bagaimana mereka dapat 
menggunakan kelima standar ini untuk menentukan media apa yang mereka pilih. 

Penyajian guru Jelaskan bahwa akan menjadi semakin sulit untuk memisahkan diri kita dari pengaruh media 
yang merusak yang nampaknya mengelilingi kita. Namun demikian ada beberapa tindakan 
pencegahan yang sebelumnya dapat kita ambil untuk menghindarinya dan beberapa 
tindakan yang dapat kita ambil apabila kita kedapatan berada dalam keadaan di luar kendali. 

Kutipan Uskup H. Burke Peterson menasihati kita bahwa "Hendaknya jangan ada film (yang tidak 
pantas) apapun dimana kita berperan serta dalam menonton atau membicarakannya. 
Seharusnya jangan ada majalah, gambar-gambar, atau cerita cabul... Apakah anda memiliki 
keberanian untuk berjalan keluar dari bioskop ... yang cabul—atau apakah anda melihat dan 
mendengarkan, dan menyarankan diri anda, 'Ini akan segera berlalu/ atau 'Setiap orang 
melakukannya, ini tentu jenis hiburan yang pantas'? Apakah anda mempunyai keberanian 
untuk menjauhkan dari rumah anda beberapa pertunjukan televisi yang berisikan 
pembicaraan—dan bahkan pengalaman yang berbau seks? Sudahkah anda berpikir akhir-
akhir ini betapa efektifnya pertunjukan ini dalam menembus roh yang paling kuat sekalipun? 
... Kita tidak seharusnya memberi makan diri kita dengan makanan yang terdiri dari sampah" 
(dalam Conference Report, Okt. 1980, hal. 56-57; atau Ensign, Nop.1980, hal. 38-39; huruf 
miring ditambahkan). 
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Diskusi papan tulis Tunjukkan kolom ketiga poster atau tunjukkan kolom ketiga di papan tulis. 

Mintalah remaja puteri mengenali cara-cara yang disarankan untuk menghindari media yang 
merusak. Mintalah para anggota kelas membahas saran-saran dari poster atau papan tulis 
sebagai petunjuk atau kemungkinan pemecahan studi kasus berikut ini: 

Studi kasus dan 1. Diana diundang ke sebuah pesta dengan teman teman dimana akan putar kaset video, 
diskusi Jauh sebelumnya ia tahu bahwa film itu mutunya meragukan dan dapat membujuk 

nyonya rumahnya untuk menggantinya. Tetapi dilain kesempatan, Diana mendapati 
dirinya dalam keadaan dimana sebelumnya ia tidak tahu seperti apakah hiburan itu. Itu 
adalah film yang telah mendapat ulasan yang baik sekali di surat kabar dan sebagian besar 
temannya telah melihatnya. Mereka semua berkata bahwa film itu sangat bagus. Diana 
telah mendengar bahwa film itu mengandung bahasa, gagasam, dan adegan yang 
diketahuinya akan membuatnya merasa malu. 

• Apa saja pilihan Diana? Apa yang akan anda lakukan dalam keadaan ini? 

2. Salah seorang sahabat Sarah rupanya secara tetap mendengarkan pemancar radio 
kegemarannya. Pada suatu hari percakapan mereka mengarah kepada sejenis musik yang 
pemancar tertentu memutarnya secara tetap. Sarah menanyakan Maria mengapa ia 
mendengarkannya jika sebagian besar kata-katanya menyiratkan berbagai jenis ketidak 
sopanan. Maria menjawab bahwa ia suka irama dan bunyi musik itu dan tidak menaruh 
banyak perhatian terhadap liriknya. 
• Apa akibat yang timbul dari lirik lagu terhadap dirinya sekalipun secara sadar ia tidak 
mendengarkannya? Apa kira-kira yang dikatakan Sarah kepada Maria? 

3. Seorang pemuda berada di kota besar untuk ikut pertandingan sekolah. Pengantarnya 
edang sakit, dan ia tidak kenal seorangpun. Malam hari ia bebas, jadi ia tinggal di kamar 
hotelnya dan mencari daftar acara televisi. Yang membuatnya resah, ia tahu bahwa hanya 
ada kabel siaran film, dan memutar film yang berbau tidak senonoh. Sepanjang malam ia 
lewatkan dengan berdebat sendiri tentang apakah ia harus memutarnya ataukah tidak. Hal 
itu benar-benar menjadi pertempuran tertib diri yang serius dalam usahanya mengatasi 
godaan untuk nonton sementara tak seorangpun tahu. (Lihat Jack Weyland, "The Quiet 
War," New Era, Okt. 1981, hal. 12-19). 

4. Seorang ayah dalam sebuah keluarga menelepon gedung bioskop dimana bioskop itu 
memutar film yang direncanakan untuk ditonton keluarga mereka. Ia diberitahu manager 
bahwa film itu adalah film yang 'pantas untuk keluarga'. Ketika mereka sampai, adegan 
yang pertama kali adalah adegan tempat tidur yang sangat jelas. Seluruh keluarga itu 
keluar dari gedung bioskop. 
• Apa yang diajarkan ayah itu kepada anak-anakNya? Jika ayah itu memilih untuk tetap 
tinggal, sarana apakah yang digunakan Lucifer pada kesempatan lainnya jika anak-anak 
terus ikut teladannya? 

5. Dani dan Marti berusaha memutuskan apa yang akan dikerjakan pada suatu malam. Dani 
menyarankan agar melihat bioskop. 'Baik, tetapi saya ingin mengingatkanmu bahwa saya 
akan keluar dari bioskop yang dibawah standar saya/ jawab Marti. 

Marti dengan terang-terangan menetapkan standar yang tidak akan ditinggalkannya. Apa 
yang akan dipikirkan anak lelaki tentang gadis yang tidak hanya menetapkan standar 
tinggi seperti ini, tetapi benar-benar mematuhinya pada suatu kencan dimana ia 
mengambil resiko melukai orang yang menemaninya? 

Kutipan Presiden Ezra Taft Benson berkata," Beberapa pertempuran besar yang akan anda hadapi 
yaitu bertempur dalam bilik-bilik sepi jiwa anda sendiri" ("In His Steps," hal. 60). 

Tegaskan bahwa kadang-kadang kita adalah satu-satunya orang yang melihat tayangan 
televisi atau melihat pada rak majalah di toko pangan. Mintalah remaja puteri mengingat 
pertunjukan televisi apa yang mereka tonton ketika tidak ada orang lain di rumah. Alat 
Lucifer apakah yang akan digunakan para gadis jika mereka menonton sesuatu yang tidak 
pantas dalam keadaan-keadaan ini? 
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Kesimpulan 

Jelaskan bahwa pengaruh media massa dirasakan oleh berjuta-juta manusia. Tetapi kita 
secara pribadi dapat berbuat banyak untuk menghindari akibat yang merusak diri kita. Kita 
mungkin harus mencari dan menunggu produksi serta buku-buku yang bermanfaat. Kita 
akan tahu atau belajar bagaimana menjadi selektif terhadap apa yang kita baca, lihat, dan 
dengar, dan melatih pengekangan serta tertib diri dalam hal pilihan yang kita buat sehari-
hari. 

Penerapan Pelajaran 

Berikan remaja puteri salinan selebaran "Garis Petunjuk untuk Mengevaluasi Media". 
Sarankan agar mereka menggunakan petunjuk ini agar menghindari media yang merusak 
hidup mereka. Mintalah mereka memasukkan selebaran ini dalam buku harian mereka. 
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Pelajaran 26 

Garis Petunjuk untuk Mengevaluasi Media 

Perbuatan jahat adalah monster yang sangat menakutkan, 
Selayaknya dibenci namun tidak perlu dilihat, 
Tetapi bila terlalu sering dilihat, akan terbiasa dengan wajahnya, 
Pada mulanya kita bertahan, lalu mengasihi, lalu memeluknya. 
(Alexander Pop, "An Essay on Man," surat 2, bait 217-21). 

Sarana Setan 

Menggunakan logika untuk membingungkan 
Menggunakan dalih untuk menghancurkan 
Akan menghalangi maksud 
Membuka pintu sedikit demi sedikit 
Menuntun dari yang putih bersih menembus bayang-bayang kelabu menuju ke hitam yang 
paling kelam. 
(Lihat Spencer W. Kimball, "Presiden Kimball Speaks Out on Morality," Ensign, Nop. 1980, 
hal. 94). 

Standar untuk Menilai Media 

Apa saja yang memperlemah akal anda 
Apa saja yang merusak kelembutan nurani anda 
Apa saja yang menggelapkan perasaan anda terhadap Allah 
Apa saja yang mengenyahkan kesukaan anda terhadap hal-hal yang bersifat rohani 
Apa saja yang meningkatkan penguasaan tubuh atas jiwa 
(Lihat Ezra Taft Benson, "In His Steps", Speeches of the Year, 1979 [Provo Brigham Young 
University Press, 1980], hal. 61). 

Bagaimana Menghindari Pengaruh yang Merusak 

Jangan melihat atau membicarakan film yang tidak pantas 
Jangan melihat majalah, gambar, atau cerita cabul 
Miliki keberanian untuk keluar dari gedung bioskop yang cabul 
Jauhkan pertunjukan televisi yang mengandung pembicaraan serta pengalaman yang berbau 
tidak senonoh di rumah anda. 
(Lihat H. Burke Peterson, dalam Conference Report, Okt. 1980, hal. 56-57; atau Ensign, Nop. 
1980, hal. 38-39). 
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Pelajaran 

24 
Pikiran yang Layak 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami bahwa pikiran yang bajik menuntun ke arah hidup 
bajik. 

PERSIAPAN 1. Bawalah filmstrip serta kaset Musik yang Layak, Pikiran yang Layak (20 menit; 51129). Juga 
bawalah proyektor filmstrip, radio kaset, dan layar. Tatalah peralatan ini sebelum jam 
pelajaran. 

2. Beberapa hari sebelumnya anda mengajarkan pelajaran ini, putarlah filmstrip ini 
sebelumnya. (Salinan naskah disertakan untuk membantu anda dalam mempersiapkan 
pelajaran. Jika filmstrip ini tidak tersedia, gunakan naskah dalam bagian pelajaran 
'Kegiatan yang Disarankan' sebagai dasar diskusi. 

3. Siapkan poster ayat suci ini: "Biarlah kebajikan tak henti-hentinya menghiasi pikiranmu" 
(A&P 121:45). 

4. Siapkan selebaran ayat suci di atas bagi setiap remaja puteri. Lihat saran yang terdapat di 
akhir pelajaran. 

5. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGN 
PELAJARAN 

Penyajian guru 

Kutipan 

Diskusi poster 

Filmstrip dan diskusi 

Diskusi 

Ketika Kita Belajar Mengendalikan Pikiran Kita, Kita Beroleh Kekuatan untuk Hidup 
Bajik. 

Jelaskan bahwa beberapa remaja puteri di kelas anda mungkin tahu seseorang yang telah 
melanggar hukum kemurnian akhlak dan yang sepenuh hati berharap agar ia (laki-laki atau 
perempuan) tidak melakukan kesalahan yang serius ini. Pelajaran ini akan memberikan unsur 
penting untuk hidup bajik bagi setiap remaja puteri. 

Mintalah remaja puteri mendengarkan pernyataan oleh Penatua Boyd K. Packer berikut ini 
dan menemukan unsur penting ini: "Pikiran kita merupakan papan kontak, jalur kontrol 
yang mengatur tindakan kita" (Let Virtue Garnish Thy Thoughts, Brigham Young University 
Speeches of the Year [Provo, 26 Sept. 1967], hal. 4). 

Peragakan poster bertuliskan ayat suci Ajaran dan Perjanjian 121:45. 

• Menurut anda mengapa Tuhan memberitahu kita agar memiliki kebajikan dalam pikiran 
kita dengan 'tak henti-hentinya'? 

Dalam filmstrip Musik yang Layak, Pikiran yang Layak, Penatua Packer menerangkan tentang 
bagaimana kebajikan dapat menghiasi pikiran kita dan bagaimana, dengan belajar 
mengendalikan pikiran kita, kita dapat hidup bajik. Mintalah remaja puteri mengamati cara-
cara tertentu dengan mana mereka dapat mengembangkan kemampuan untuk 
mengendalikan pikiran mereka. 

Putarlah filmstrip. (Jika filmstrip tidak tersedia, gunakan naskah sebagai dasar diskusi.) Pada 
akhir filmstrip, bahaslah bagaimana remaja puteri dapat mengembangkan kesanggupan 
mengendalikan pikiran mereka. 

Berikut adalah pilihan pertanyaan diskusi yang dapat anda gunakan: 

1. Apa yang dikatakan Penatua Packer yang mungkin merupakan hal yang paling sulit yang 
akan anda hadapi dalam kehidupan fana? (Belajar mengendalikan pikiran anda.) 
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2. Apa faedahnya dengan dapat mengendalikan pikiran anda? (Mengatasi kebiasaan, 
memperoleh keberanian, mengalahkan rasa takut, memiliki hidup yang bahagia.) 

3. Siapakah yang memutuskan apa yang anda pikirkan? (Anda.) 

4. Dapatkah anda memikirkan beberapa cara dengan mana pikiran yang tidak pantas 
dibuat seolah-olah tidak salah dan tidak berbahaya? 

5. Apa yang dapat anda lakukan untuk membersihkan pikiran anda dari hal-hal yang tidak 
bersih? 

6. Apa yang disarankan Penatua Packer agar kita gunakan dalam membantu kita 
mengendalikan pikiran kita? (Musik yang layak) 

7. Apa bahayanya musik yang tidak pantas? (mengundang pikiran yang tidak pantas, 
seringkali menyarankan atau disertai dengan ketidak sopanan, asusila, kecanduan.) 

8. Jenis musik apakah yang harus kita cari? (Musik yang menggembirakan dan mengilhami 
yang meningkatkan kerohanian, kekhidmatan, kebahagiaan, dan kesadaran akan 
keindahan.) 

9. Apa salah satu berkat yang dijanjikan jika kita menjaga pikiran agar dilimpahi kebaikan, 
keindahan, dan yang membangkitkan semangat? (Bimbingan dan ilham yang terus 
menerus dari Roh Kudus.) 

10. Apa yang dinasihatkan Penatua Packer agar kita lakukan untuk membantu kita 
mengendalikan pikiran kita? (Memilih nyanyian rohani, mempelajarinya, dan 
menggunakannya sebagai saluran pikiran kita.) 

Penerapan Pelajaran 

Sarankan agar setiap remaja puteri memilih sebuah nyanyian rohani yang dapat 
digunakannya seperti yang disarankan Penatua Packer. Sarankan agar mereka menghafalkan 
syair lagu itu dan menggunakannya sebagai saluran pikiran mereka. 

Selebaran Berikan setiap remaja puteri selebaran not musik dengan ayat suci 'Biarlah kebajikan tak 
henti-hentinya menghiasi pikiranmu' tertulis di tangkainya. Mereka dapat menuliskan nama 
lagu yang mereka pilih di bagian belakang selebaran itu. Panggillah seorang remaja puteri 
untuk membacakan kembali Ajaran dan Perjanjian 121:45. 
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Kegiatan yang Disarankan 

Mintalah para anggota kelas mengevaluasi rekaman dan tape yang mereka miliki di rumah 
dan membuang musik yang tidak membantu mereka untuk memiliki pikiran yang layak. 

Musik yang Layak, Pikiran yang Layak 

Dialog filmstrip oleh Penatua Boyd K. Packer 

"Ketika saya masih anak-anak kami tinggal di sebuah rumah yang dikelilingi oleh kebun 
buah-buahan. Kelihatannya tidak pernah ada cukup air untuk pohon-pohon itu. Parit-parit, 
selalu dikeruk di musim semi, yang segera akan dipenuhi dengan ilalang. Pada suatu hari, 
ketika giliran tugas mengalirkan air, saya mendapati diri saya berada dalam kesulitan. Ketika 
air mengaliri deretan pohon-pohon itu, air tersumbat oleh ilalang, dan akan meluap ke segala 
jurusan. Saya bekerja di genangan berusaha membuat tanggul. Segera setelah saya selesai 
menambal suatu bagian yang retak timbullah yang lainnya lagi. Seorang tetangga datang 
melintasi kebun buah-buahan. Ia mengamati sebentar, kemudian dengan beberapa pukulan 
sekop yang penuh semangat ia membersihkan dasar parti dan membuat air mengalir melalui 
saluran yang telah ia buat. Ia berkata,"Jika engkau ingin agar air tetap mengalir, engkau 
harus membuat suatu jalan kemana air itu mengalir." 

"Saya mulai memahami pendapat itu, seperti air, akan tetap mengalir jika kita membuat jalur 
kemana air bakal mengalir. Kalau tidak, pikiran kita mengikuti aliran yang mudah, selalu 
mencari permukaan yang lebih rendah. Mungkin tantangan yang terbesar dan hal yang paling 
sulit yang akan anda hadapi dalam hidup fana ini adalah belajar mengendalikan pikiran anda. Alkitab 
mengatakan, seperti orang 'yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia' 
(Amsal 23:7). Seorang yang dapat mengendalikan pikirannya telah menaklukkan dirinya. 

"Ketika anda mengendalikan pikiran anda, anda dapat mengalahkan kebiasaan, bahkan 
kebiasaan pribadi yang merusak. Anda dapat memperoleh keberanian, mengalahkan 
ketakutan, dan memperoleh hidup yang bahagia. Saya telah diberi tahu lebih dari beratus-
ratus kali ketika saya tumbuh dewasa bahwa pikiran itu harus dikendalikan, tetapi tak 
seorangpun memberitahu saya bagaimana caranya. Saya telah memikirkan hal ini bertahun-
tahun dan memutuskan bahwa pikiran itu seperti sebuah panggung. Setiap saat ada 
pertunjukan tirai terangkat. Selalu saja ada lakon yang dipertunjukkan di atas panggung itu. 
Mungkin sebuah komedi, tragedi, menarik atau membosankan, baik atau buruk; selalu ada 
lakon yang dimainkan di atas panggung pikiran anda. 

"Pernahkan anda memperhatikan bahwa seberkas kecil saja pikiran dapat merayap secara 
pelahan-lahan dari sisi panggung dan menarik perhatian anda di tengah-tengah hampir 
setiap pertunjukan di atas panggung itu dan tanpa disertai maksud yang sungguh-sungguh 
di pihak anda? Pikiran-pikiran nakal ini akan berusaha menguasai setiap orang. Jika anda 
membiarkan hal-hal itu berlangsung, maka semua pikiran yang bajik akan meninggalkan 
panggung. Anda akan ditinggalkan, karena anda memberi peluang kepada pengaruh yang 
berasal dari pikiran yang tidak benar. Jika anda menyerah kepada pikiran-pikiran yang jahat 
itu, pikiran tsb. akan memainkan peran bagi anda di atas panggung pikiran anda. Pikiran tsb. 
akan memerankan tema kegetiran, iri hati, atau kebencian. Mungkin tidak sopan, asusila, 
bahkan merusak akhlak. Ketika pikiran tsb. menguasai panggung, jika anda membiarkannya, 
maka pikiran itu akan merencanakan bujuk rayu yang paling cerdik untuk merampas 
perhatian anda. Pikiran itu dapat membuatnya menjadi menarik dan baik, bahkan 
meyakinkan anda bahwa hal itu tidak salah, karena hal itu cuma pikiran. Apa yang anda 
lakukan pada saat seperti itu, ketika panggung pikiran anda disita oleh setan-setan yang 
berasal dari pikiran yang kotor, apakah hal itu yang sudah beruban yang kelihatan hampir 
bersih, atau yang dekil yang tidak menyisakan ruang-ruang keraguan? Jika anda dapat 
memenuhi pikiran anda dengan pikiran yang bersih dan membangun, maka tidak akan ada 
ruangan bagi setan-setan yang gigih ini, dan hal itu akan pergi. 

"Saya menyadari bahwa di dunia zaman sekarang ini sering sulit untuk menjaga pikiran 
anda agar dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang pantas. Ini membutuhkan pengawasan yang 
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Pelajaran 23 

seksama Meskipun demikian, hal ini dapat dilakukan apabila anda membuat tempat yang 
aman kemana pikiran anda akan pergi. Saya menemukan suatu cara untuk membuat tempat 
semacam ini, dan saya ingin membagikannya kepada anda. Ini ada hubungannya dengan 
musik-musik yang layak. Seorang yang arif pernah berkata, "Musik merupakan salah satu 
alat yang paling kuat untuk mengatur pikiran". Apakah itu mengatur dengan cara yang 
positif ataukah dengan cara yang negatif, ditentukan oleh apa yang dibawa ke panggung 
pikiran anda. Jika anda dapat mengatakan bahwa sebuah lagu adalah pembangkit semangat 
kerohanian atau bahwa lagu itu mendorong anda melihat diri anda dengan pandangan yang 
lebih mulia, maka musik itu bermanfaat. Jika musik itu semata-mata menghibur atau 
menyenangkan semangat anda maka musik itu juga menduduki tempat yang bermanfaat. 
Namun jika musik itu membuat anda ingin menanggapi secara jasmaniah dan bersifat hawa 
nafsu atau memikirkan keinginan yang jahat, maka musik itu hendaknya dihindari. Musik itu 
tidak layak. 
"Akan selalu ada orang-orang yang mengambil segala sesuatu yang indah dan 
merusakkannya. Ini terjadi pada alam; terjadi pada bahan bacaan, drama, seni; dan tentu saja 
terjadi pada musik. Selama berabad-abad jelas terlihat bahwa apabila semacam syair yang 
tidak baik digunakan dalam musik yang memiliki daya tarik, lagu-lagunya dapat 
menyesatkan manusia. Dan musik itu sendiri, menurut cara memainkannya, menurut 
iramanya, menurut kehebatannya, dapat menumpulkan kepekaan rohani. 
"Kita hidup di zaman ketika masyarakat mengalami perubahan yang licik, tetapi kuat. 
Zaman yang menjadi semakin lama semakin longgar yang akan menerima hiburannya. 
Sebagai akibatnya, kebanyakan musik yang dipertunjukkan para pemain populer zaman 
sekarang nampaknya lebih ditujukan untuk merangsang daripada menenteramkan, lebih 
menggairahkan daripada menenangkan. Beberapa pemusik tampaknya secara terang-
terangan mengembangkan pikiran dan tindakan yang jahat. 
"Kaum remaja, anda tidak boleh mengisi pikiran anda dengan musik yang tidak pantas di 
zaman kita. Musik itu tidaklah berbahaya. Musik itu dapat memasukkan ke dalam panggung 
pikiran anda pikiran-pikiran yang jahat dan mengatur tempo kapan pikiran tsb. menari-nari 
dan kapan anda akan beraksi. Anda merendahkan diri anda apabila anda berkenalan dengan 
hal yang kadang-kadang melengkapi musik dengan kekerasan—kejorokan, ketidak sopanan, 
asusila, kecanduan. Musik semacam itu tidak layak bagi anda. 

"Berhati-hatilah dalam memilih apa yang anda dengar dan anda ciptakan. Ini menjadi bagian 
dari diri anda. Musik itu akan mengendalikan pikiran anda dan mempengaruhi hidup orang 
lain juga. Saya ingin menganjurkan agar anda memeriksa musik anda dan membuang jauh-
jauh musik yang akan mengembangkan pikiran yang merusak. Musik seperti itu tidak tidak 
pantas dimiliki kaum remaja yang memperhatikan perkembangan rohaninya. 
"Dengan ini saya tidak bermaksud bahwa semua musik zaman sekarang menghasilkan 
pikiran jahat. Ada musik di zaman sekarang yang mengilhami keberanian, musik yang 
membangkitkan kerohanian, kekhidmatan, kebahagiaan, dan kesadaran akan keindahan. 

"Tuhan telah berfirman, "Karena jiwaKu bersukacita akan nyanyian hati; ya, nyanyian orang 
benar adalah doa bagiKu, dan hal itu akan dijawab dengan suatu berkat ke atas kepala 
mereka" (A&P 25:12). Presidensi Utama Gereja, dalam mengomentari pengaruh musik dalam 
hidup kita, berkata: 
"Melalui musik, kemampuan orang untuk mengungkapkan dirinya berkembang melampaui 
keterbatasan bahasa yang diucapkan baik dengan kehalusan maupun kekuatan. Musik dapat 
digunakan untuk mengagungkan dan mengilhami atau membawakan pesan tentang 
keburukan dan kehancuran. Oleh karena itu penting bahwa sebagai Orang Suci Zaman Akhir 
sepanjang waktu kita menerapkan asas-asas injil dan mencari bimbingan Roh dalam memilih 
musik yang akan kita gunakan untuk melindungi diri kita. (Priesthood Bulletin, Des. 1970, 
hal. 10). 
"Kita menaruh kepercayaan besar kepada anda, kaum remaja Gereja kita. Kita telah beralih 
ke pola penyusunan acara dimana keinginan dan harapan anda lebih dominan dalam 
kegiatan kita. Hal ini memberi tanggung jawab yang besar kepada anda, khususnya bagi 
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anda yang telah dipanggil dalam jabatan kepemimpinan. Perkenankan saya berkata kepada 
anda para pemimpin muda, perhatikan dengan seksama musik yang anda rencanakan untuk 
kegiatan-kegiatan anda. Berundinglah dengan penasihat anda ketika pilihan dibuat. Anda 
perlu memetik manfaat dari kebijaksanaan mereka, karena jurang pemisah antara Gereja dan 
dunia, dengan kekerasan musik, lebih lebar di zaman kita daripada di zaman sebelumnya 
pada angkatan yang telah berlalu. 

"Presiden J. Reuben Clark, salah seorang pemimpin besar Gereja, menjelaskannya dengan 
cara ini: 

"Kita tidak boleh, di bawah kewajiban kita, menyediakan atau bersikap toleran terhadap 
hiburan yang tidak sehat berdasarkan teori bahwa jika kita tidak menyediakannya maka 
kaum remaja akan pergi kemana saja untuk mendapatkannya. Kita tidak akan pernah dapat 
meletakkan meja rolet di balai hiburan gereja untuk tujuan berjudi, dengan dalih bahwa jika 
kita tidak menyediakannya maka kaum remaja akan pergi ketempat perjudian untuk berjudi. 
Kita tidak dapat menjaga kaum remaja kita dengan cara demikian." 

"Juga tidaklah sepantasnya memberikan sejenis musik dan suasana yang menarik renu 'a di 
dunia. Anda harus teguh dan janganlah berkompromi dengan apa yang anda tahu benar dan 
baik; anda harus memiliki keberanian untuk membesarkan lampu dan mengecilkan musik 
apabila hal itu tidak memberikan semacam suasana yang menghasilkan pikiran yang layak, 
dan anda harus bersikeras terhadap standar yang tinggi dalam hal cara berpakaian serta 
penampilan dari orang-orang yang menjamu maupun yang hadir. Saya ingin mengingatkan 
anda bahwa bukan hak istimewa kita, bukan pula hak istimewa siapapun dari orang-orang 
yang disebut sebagai para pemimpin, remaja ataukah dewasa, untuk membuat Gereja 
tergelincir, dengan berharap untuk mengembalikan ke jalan yang nampaknya siap dilalui 
kaum remaja. Gereja telah diatur dan dengan kuat telah dilabuhkan serta ditambatkan pada 
kebenaran, semuanya akan selamat di dalamnya. Tugas kita adalah memberikan semacam 
kepemimpinan yang akan menciptakan saluran yang bersih untuk diikuti kaum remaja, 
saluran yang akan membantu mereka menaikkan standar mereka dan menjaga agar mereka 
selamat dari pengaruh jahat dunia, saya ingin menasihati anda agar mengembangkan bakat-
bakat anda, dan jika anda memiliki bakat musik, pikirkanlah hal ini: Masih ada begitu banyak 
musik yang belum digubah, banyak yang akan ditampilkan. Musik anda akan menjadi musik 
yang layak yang akan menyenangkan, yang akan menyebarkan injil, menyentuh hati, 
memberikan penghiburan dan kekuatan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. 

Ada banyak contoh, baik yang kuno maupun yang modern, yang membuktikan pengaruh 
musik yang baik Rasa kecil hati lenyap dan pikiran dipenuhi dengan damai seperti syair 
lagu "Mari, Mari, Orang-orang Suci" memberikan keberanian pada para perintis untuk 
menghadapi pencobaan mereka. Lagu yang sama ini telah mengilhami banyak orang 
sepanjang tahun. Pada suatu saat saya berbincang-bincang dengan seorang pilot yang baru 
saja pulang dari penerbangan yang penuh bahaya. Kami berbicara tentang keberanian dan 
ketakutan dan saya menanyakan bagaiamana ia telah mempertahankan dirinya bersamaan 
dengan menghadapi apa yang telah dipertahankannya. Ia berkata, "Saya memiliki lagu 
rohani kegemaran, dan ketika putus asa, ketika hanya ada sedikit harapan untuk kami dapat 
kembali, saya terus mengingatnya dan seolah-oleh mesin pesawat terbang itu bernyanyi 
kembali untuk saya." 

"Mari, Mari, Orang-orang Suci 
Janganlah kuatir 
Walau hatimu terasa pedih 
BerkatNya kan hadir." 

"Dari lagu ini ia menggantungkan iman, satu-satunya unsur pokok bagi keberanian. 

"Tuhan sendiri mempersiapkan diri dalam menghadapi ujianNya yang berat melalui 
pengaruh musik, karena tulisan suci mencatat: "Sesudah mereka menyanyikan nyanyian 
pujian, pergilah mereka ke bukit Zaitun." (Markus 14:26). 

"Ingatlah, kaum muda, saya ingin agar anda masing-masing ingat bahwa inilah Gereja anda, 
dan Dia adalah Tuhan anda serta Juruselamat anda yang memegang pucuk pimpinan. 
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Bimbingan serta ilhamNya yang terus menerus tersedia bagi anda apabila anda menjaga 
pikiran anda dilimpahi dengan kebaikan, keindahan dan yang membangkitkan semangat. 
Dan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Pilihlah lagu rohani atau lagu kegemaran, 
seperti yang dilakukan oleh pilot teman saya dengan syair yang menggembirakan dan musik 
yang khidmat, yang membuat anda merasakan sesuatu yang sama seperti ilham. Ada begitu 
banyak lagu indah yang dapat dipilih. Carilah bimbingan Roh dalam membuat pilihan anda. 
Periksalah dengan seksama lagu dalam pikiran anda. Hafalkanlah. Sekalipun anda tidak 
mempunyai pendidikan musik, anda dapat memikirkan sebuah lagu yang sederhana. Kini 
gunakan lagu ini sebagai cara yang akan diikuti pikiran anda. Buatlah itu sebagai saluran 
darurat anda. 

"Apabila anda menemukan aktor curang yang menyelinap dari garis samping pikiran anda 
menuju ke panggung pikiran anda, putarlah rekaman ini, sebagaimana adanya. Ini akan 
mengubah seluruh suasana hati anda. 
"Karena musik yang menggembirakan dan bersih, pikiran yang hina lambat laun akan pergi 
dengan rasa malu. Karena selagi kebajikan, melalui pilihan, tidak akan berrekanan dengan 
kemesuman, maka kejahatan tidak dapat menerima kehadiran terang. Pada saatnya nanti 
anda akan mendapati diri anda menyenandungkan musik dalam hati, hampir secara otomatis 
mengusir pikiran jahat. Ketika anda melibatkan diri dengan hal-hal yang benar dan 
bermanfaat, penuhilah pikiran anda dengan pikiran yang layak, kaum remaja, karena seperti 
orang yang membuat perhitungan dengan dirinya, demikianlah ia dan anda akan memiliki 
kemampuan untuk mencapai hal ini yang akan mendatangkan kepenuhan bagi hidup anda. 

"Anda adalah putera dan puteri Allah yang Maha Tinggi. Saya memberikan kesaksian bahwa 
Allah adalah Bapa kita, bahwa kita adalah anak-anakNya, bahwa Dia mengasihi kita dan 
menyediakan hal-hal yang agung dan mulia dalam hidup ini. Saya percaya akan hal ini, dan 
saya berterima kasih kepadaNya atas pengaruh yang menggemberikan dari musik yang baik 
dalam hidup saya yang telah mempengaruhi pikiran saya dan menyenangkan jiwa saya." 
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Pelajaran 24 Hidup Saleh 
Ditengah-tengah Tekanan 

TUJUAN Setiap remaja puteri dapat belajar hidup saleh di tengah-tengah tekanan. 

PERSIAPAN 1. Gambar 17, Daniel (62096), terdapat di belakang buku pelajaran ini. 

2. Bawalah buku nyanyian rohani dan pensil untuk para anggota kelas. 

3. Siapkan salinan selebaran "Hidup Saleh di Tengah-tengah Tekanan" bagi setiap gadis. 

4. Pilihan: Siapkan selebaran: "Semoga saya dapat menahan tekanan dari dunia zaman 
sekarang sehingga saya dapat memerintah dengan kemuliaan selestial dalam kekekalan." 
(Lihat Kesimpulan) 

5. Tugasi seorang remaja puteri agar siap memimpin kelas menyanyikan "Teguh pada Iman" 
CNyanyian Rohani, hal. 121). Anda dapat mengakhiri pelajaran dengan menyanyikan lagu 
ini. 

6. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan 

Evan Stephens, mantan pemimpin koor Tabernakel, baru saja selesai memimpin koor dalam 
konferensi umum. Dengan tenang ia mengambil tempat duduk dan kemudian 
mencondongkan diri agak ke depan, dengan tak sabar menunggu pesan yang akan 
disampaikan Presiden Joseph F. Smith. Ia senang khotbah nabi yang membahas soal kaum 
remaja, tekanan duniawi yang mereka hadapi, dan pentingnya mereka setia terhadap ajaran 
injil. Pada akhir konferensi, Profesor Stephens berjalan sendirian ke City Creek Canyon, 
merenungkan perkataan presiden yang diilhami. Ia duduk 'diatas batu yang teguh di bawah 
tekanan [yang hebat] air yang mengalir deras'. Baginya batu itu seakan-akan melambangkan 
apa yang telah didengarnya pagi itu. Sekonyong-konyong syair serta musik datang 
kepadanya, yang kemudian menjadi salah satu lagu rohani kegemaran kaum remaja. Sambil 
duduk di atas batu itu, ia menuliskan syair dengan pensil dan menggubah musik lagu 
"Teguh pada Iman". Ia seperti nabi, mengasihi kaum remaja dan mengatakan bahwa lagu 
"adalah nasihat kerohaniannya bagi mereka" (Diadaptasi dari J. Spencer Cornwall, Stories of 
Our Mormon Hymns [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1963], hal. 173-74). 

D i s k u s i setiap remaja puteri sebuah buku nyanyian rohani dan mintalah mereka membuka lagu 
"Teguh pada Iman." Mintalah remaja puteri secara bergiliran membacakan keempat bait dan 
refrainnya. 

• Pesan apakah yang berusaha diungkapkan sipenggubah lagu? 

Kita dapat Hidup Saleh di Dunia yang Jahat 

Penyajian guru Tekankan bahwa sejak permulaan zaman, pria dan wanita telah memperlihatkan keberanian 
yang luar biasa dalam memilih untuk tidak 'bimbang' melainkan hidup dengan saleh di 
tengah-tengah tekanan dunia yang jahat di sekitar mereka. Teladan klasik tulisan suci tentang 
hal ini adalah Daniel dalam Perjanjian Lama. 

• Bagaimana Daniel membuktikan bahwa adalah mungkin untuk hidup dengan saleh di 
dunia yang jahat? 

172 



Selebaran 

Penyajian guru 

Selebaran 

Berilah setiap gadis selebaran yang berisikan pertanyaan dan referensi. Ingatkan para gadis 
tentang rincian berikut, dan berilah waktu kepada mereka untuk mencari jawaban terhadap 
pertanyaan-pertanyaan ketika jawaban tsb. muncul di ayat suci. 

Jelaskan bahwa "Daniel dibawa ke sebuah negeri asing ketika remaja—negeri dengan adat 
kebiasaan yang asing, bahasa asing, lingkungan asing, dan (agama) asing ... Ujian pertamanya 
... datang ketika raja memerintahkan agar (orang-orang yang telah dibawa ke Babilon harus) 
minum anggurnya dan makan santapannya yang mewah. Daniel tahu dari perintah-perintah 
yang telah diajarkan orangtuanya kepadanya, perintah-perintah Tuhan, bahwa hal-hal ini 
tidak baik bagi tubuhnya ... Daniel dan teman-temannya (telah) diajar untuk mematuhi 
perintah-perintah Allah ... Daniel mohon agar ia dan teman-temannya diperkenankan untuk 
menjalankan peraturan kesehatan yang telah diberikan kepada mereka" Ia mengusulkan uji 
coba sepuluh hari untuk melihat manakah diet yang lebih baik. (Komentar diadaptasi dari L. 
Tom Perrry, "In the World," Speeches of the Year, 1981 [Provo, Brigham Young University 
Press, 1981], hal. 2-7). 

1. Apa hasil diet Daniel dibandingkan dengan santapan raja? (Daniel 1:15). 

2. Bagaimana Allah memberkati Daniel dan teman-temannya karena setia dan mematuhi 
hukum kesehatanNya? (Daniel 1:17) 
Tantangan kedua Daniel datang ketika raja Nebukadnezar bermimpi dan ingin mimpi 
itu ditafsirkan. Tidak seorangpun ahli nujum atau ahli perbintangan dalam kerajaan itu 
dapat memberitahu raja apakah mimpinya itu atau apakah arti mimpi itu. Ini membuat 
raja sangat marah sehingga ia memerintahkan agar semua orang bijaksana di Babel 
dibunuh, termasuk Daniel 

3. Apa yang dilakukan Daniel ketika ia mendengar apa yang direncanakan raja? (Daniel 
2:16) 

4. Bagaimana Daniel menerima jawaban yang ia perlukan berkenaan dengan mimpi raja? 
(Daniel 2: 18-20) 

5. Setelah Daniel memberikan tafsiran mimpi itu kepada raja, bagaimana reaksi raja dan 
apa ganjaran bagi Daniel? (Daniel 2:47-48) 
Daniel masih menghadapi ujian ketiga. "Ia berhasil menjadi orang terkemuka di bawah 
tiga raja dan ditunjuk menjadi kepala semua wakil raja. Para ... wakil raja iri terhadap 
Daniel... Mereka berusaha menemukan kesalahan, yang dapat mereka bawa dan 
diajukan kepada raja. Ketika mereka tidak menemukan kesalahan apapun, mereka harus 
(memikirkan) rencana lain. Para wakil raja yang jahat itu mengajukan undang-undang 
baru kepada raja yang menyatakan bahwa selama tigapuluh hari tidak seorangpun yang 
berada dalam kerajaan diperbolehkan berdoa (kecuali) memuja raja saja. Rupanya raja 
berpendapat bahwa itu adalah gagasan yang baik ... maka ia memberi hukuman kepada 
orang-orang yang menentang hukum itu.... Ketika Daniel mendengar hukum yang baru 
itu, ia sangat bersusah hati, (karena) doa (dan) komunikasi dengan Aliahnya (luar biasa 
pentingnya bagi dia." (Lihat Perry, "In the World," hal. 6). 

6. Apa hukuman atas ketidak patuhan terhadap hukum ini? (Daniel 6:7) 

7. Apa yang dilakukan Daniel, meskipun ia tahu undang-undang itu serta hukumannya? 
(Daniel 6:10) 

"Orang-orang yang ingin (agar) Daniel menyimpang dari jalannya memata-matai dia 
dirumahnya, dan ketika mereka melihatnya berdoa, (mereka memberitahu raja). Raja 
mengasihi Daniel, dan ia menyadari siasat mengerikan yang telah dilakukan pada 
dirinya oleh para wakil raja yang jahat itu. Ia berusaha mengubah hukum itu untuk 
menyelamatkan Daniel dari singa, tetapi para wakil raja mengingatkannya bahwa tidak 
ada hukum yang telah dibuat raja dapat diubah" (Perry, "In the World", hal.6) 

8. Apa yang dikatakan raja kepada Daniel ketika mereka melemparkannya ke dalam gua 
singa? (Daniel 6:16) 
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Diskusi 

Penyajian guru 

Cerita 

Diskusi 

Penyajian guru 

Kutipan 

Diskusi dan 
papan tulis 

Daniel telah memberikan teladan besar di hadapan raja sehingga (raja) percaya Allah 
(Daniel) akan membebaskan Daniel dari kandang singa. Pagi harinya^ S ke 
kandang singa dan berseru kepadanya" (Perry, "In the World," Hah 6) 

9. Apa yang diminta raja kepada Daniel? (Daniel 6:20) Apa jawaban Daniel? (Daniel 6:22) 

10. Setelah menyaksikan mujizat ini serta kesetiaan Daniel kepada Aliahnya ini undane-
undang apa yang kini dibuat oleh raja? (Daniel 6:26-27) 8 

(Komentar diadaptasi dari L. Tom Perry, "In the World", Speeches of the Year, 1981, hal. 2-7). 

Mintalah remaja puteri secara diam-diam membandingkan tekad mereka menurut 
kepercayaan mereka dengan tekad Daniel. menurut 

• Apakah anda memiliki keberanian untuk melakukan apa yang telah dilakukan DanieP 

h S ^ r g a r U h h G b a t ^ d i b e r i k a n ° a n i e l k 6 P a d a " k e r a ) a a n - l a l u i memilih 

Tekankan bahwa tantangan kita sekarang ini mengambil bentuk yang berbeda denean 
tantangan Daniel. Tetapi tantangan kita akan datang, dan tantangan ftu mungkin 2 m a 

^ t d a h * * * ^ ^ konsekwensi a t a s a n 

™ n " k i S a h b G r i k U t t e n t a n S S e ° r a n g r e m a j 3 P U t e r i — * * menurunkan standar 

"Dia adalah satu-satunya anggota Gereja di kelasnya di sekolah. Dia merupakan wanita 
muda yang populer dengan anak-anak lelaki, dan memiliki kesempatTn^yak u Z ^ e r e i 

bola k f Z T . ' S G J b e l U m 13 m e n e r i m a kencan. Pada suatu hari pahlawan besar ^ p a k 
b ^ a kampus datang kepadanya sebelum dansa tahunan yang paling is^mewa dan S r ^ t a 

Perry. da.am Conference Report, Okt 1979, hal. S); a ! a u E J g n , Z f p 1 9 7 ^ ! £ 

•Mengapa anda berpendapat bahwa remaja puteri ini memiliki keberanian menjawab seperti 

d a ^ t t d ^ " ' 6 1 ^ ^ " 8 8 3 1 " 3 " t a n p a P e r t o ' o n S a n ketika ia memilih hidup « .eh 
„ 1 S " v dengan lata. Tuhan mengasihi semua anak-anakNya, menginginkan aear 
mereka berhasil, dan tidak meninggalkan kita menggelepar tanpa daya Nfmun demfklan 
D,a juga menghendaki kita agar belajar dari pengalaman kita sehin^a kta dapat 
memperoleh pengetahuan dan keberanian bertindak secara benar dfngan l e e r i n g . 
Bacalah kutipan berikut: 

h ^ a a d t " f , a r j a n r e n 8 a S i h i y a n § i n g i n a « a r k i t a ™mperoleh kebahagiaan yang tidak 
wTkCva S a « d » r k a n t e T d a r i k e s a ' c h a n v m g t e r b u k , L ° l e h karena itu, pada 

A ' M a X W e " ' " T a l k ° f M O n , h ' " ^ ^ u r u , 

y a " 8 d i S £ d i a k a n B a p a * ^ kita dalam 

Tuliskan jawaban para gadis di papan tulis. Beberapa jawaban mungkin termasuk- nara 
orangtua serta para anggota keluarga lainnya. Roh Kudus, tulisan sud p a ™ i m C 
•mamat dan Gereja, sahabat baik. Minta,ah "contoh tentang b a g ' Z a i c U ^ n P 
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menggunakan sumber-sumber lain ini dalam berbagai keadaan agar menolong kita hidup 
saleh. Mintalah para gadis membagikan pengalaman yang mungkin mereka miliki dalam 
usaha mereka untuk hidup saleh di tengah-tengah tekanan yang datangnya dari dunia. 

Sukacita dan Berkat Datang kepada Mereka yang Memilih Kesalehan 

Penyajian guru • Berkat apa yang datang sebagai hasil dari keyakinan Daniel yang kuat? 

Tekankan bahwa Daniel tahu bahwa ia tidak akan merasa senang terhadap dirinya jika ia 
mengingkari Aliahnya. Baginya, hal itu adalah lebih buruk daripada kematian itu sendiri. 
Bagaimana ia dapat memperoleh sukacita yang sungguh-sungguh dalam hatinya dan damai 
di dalam jika ia membalikkan punggungnya terhadap yang ia ketahui benar atau menolak 
untuk membuat keyakinannya diketahui? Dan juga, kendati mengalami tekanan duniawi dan 
keadaan yang mencobai, ia memilih hidup saleh. Dengan demikian, ia diberkati oleh Bapa 
Surgawi kita dan menerima ganjaran dari raja. Demikian juga kita diberkati apabila kita 
memilih untuk hidup bajik dan saleh. Kita akan diuji dan mungkin tidak akan menerima 
kekayaan dan kemasyuran yang diberikan dunia, tetapi kita akan menjadi kaya dalam bidang 
yang lebih penting dari kehidupan kita. 

Penatua James E. Faust berkata: 

"Karena kebajikan dan iman seringkah tidak siap diperdagangkan di pasar, beberapa orang 
mungkin merasa bahwa mereka dapat hidup dengan standar kelakuan atau gagasan 
khayalan apapun. Dalam masyarakat yang menganut paham nilai bebas-bebas moral, bebas 
standar—juga banyak orang menjalani bebas dari perasaan harga diri, hormat kepada diri 
sendiri dan keluhuran. Banyak sekali kaum muda, dan yang lebih dewasa juga, gagal 
menyadari, seperti semboyan kota Nottingham, Inggris, menegaskan: Vivet post funera virtus 
(kebajikan tetap hidup setelah kematian) (dalam Conference Report, April 1981, hal. 9; atau 
Ensign, Mei 1981, hal. 9.) 

Diskusi • Apa saja sukacita dan berkat yang disebutkan yang datang dari hidup bajik serta saleh? 
Mengapa hal-hal ini lebih penting daripada dihargai dengan puji-pujian serta kemuliaan dari 
dunia? 

Kesimpulan 

Meskipun terdapat lukisan suram yang seringkali dilukis dunia, ada Daniel zaman modern di 
tengah-tengah kita. Kita, juga, dapat menjadi seperti Daniel dan hidup dengan benar di 
tengah-tengah tekanan di sekeliling kita dengan mengetahui bahwa Bapa Surgawi kita akan 
selalu berada di sana untuk menyokong dan memberkati kita. Kita dapat 'setia terhadap 
iman' dan tidak 'bimbang'. 

Lagu rohani Sebagai lagu penutup, nyanyikan 'Teguh pada Iman' (Nyanyian Rohani, hal. 121). 

Selebaran pilihan "Semoga saya menahan tekanan dari dunia zaman sekarang sehingga saya dapat berkuasa 
dengan kemuliaan selestial dalam kekekalan." 
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Hidup Saleh di Tengah-tengah Tekanan 

1. Apa hasil diet Daniel dibandingkan dengan santapan raja? (Daniel 1:15). 

2. Bagaimana Allah memberkati Daniel dan teman-temannya karena setia dan mematuhi 
hukum kesehatanNya? (Daniel 1:17) 

3. Apa yang dilakukan Daniel ketika ia mendengar apa yang direncanakan raja? (Daniel 
2:16) 

4. Bagaimana Daniel menerima jawaban yang ia perlukan berkenaan dengan mimpi raja? 
(Daniel 2: 18-20) 

5. Setelah Daniel memberikan tafsiran mimpi itu kepada raja, bagaimana reaksi raja dan 
apa ganjaran bagi Daniel? (Daniel 2:47-48) 

6. Apa hukuman atas ketidak patuhan terhadap hukum ini? (Daniel 6:7) 

7. Apa yang dilakukan Daniel, meskipun ia tahu undang-undang itu serta hukumannya? 
(Daniel 6:10) 

8. Apa yang dikatakan raja kepada Daniel ketika mereka melemparkannya ke dalam gua 
singa? (Daniel 6:16) 

9. Apa yang diminta raja kepada Daniel? (Daniel 6:20) Apa jawaban Daniel? (Daniel 6:22) 

10. Setelah menyaksikan mujizat ini serta kesetiaan Daniel kepada Aliahnya ini, undang-
undang apa yang kini dibuat oleh raja? (Daniel 6:26-27). 
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Pentingnya Kebenaran dalam 
Menjalankan Hidup Yang Bajik 

Pelajaran 

36 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami pentingya kebenaran dalam hidup bajik. 

PERSIAPAN 1. Siapkan guntingan kata seperti yang disebutkan dalam bagian pertama pelajaran ini. 

2. Siapkan bagan ilustrasi papan tulis sebagaimana yang disarankan dalam bagian kedua 
pelajaran ini. 

3. Pilihan: Siapkan selebaran seperti yang diperlihatkan di bawah "Penerapan Pelajaran". 

4. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

Kita Dapat Mengetahui Kebenaran dalam Segala Hal 

Tuliskan kalimat berikut di papan tulis: " adalah pengetahuan akan hal-hal sebagaimana 
adanya _ _ _ _ _ dan seperti " Mintalah para gadis membuka Ajaran dan Perjanjian 
93:42 untuk mengisi kata-kata yang kurang mengenai definisi kebenaran ini. Setelah mereka 
memberikan kata-kata yang kurang, mintalah setiap remaja menandai ayat suci ini. Mintalah 
seorang gadis membacanya dengan nyaring. 
Dengan menunjuk ayat suci itu, bantulah remaja puteri memahami bahwa kebenaran kekal 
tidak berubah. Kebenaran yang telah diwahyukan Allah kepada kita di sini di atas bumi 
adalah sama dengan yang diajarkan dalam pra kehidupan kita, dan akan selalu sama selama-
lamanya. Itu tidak akan berubah. 
Tempatkan guntingan kata: "Kebenaran Tidak Akan Berubah". 

• Bagaimana kita dapat menemukan kebenaran? 

Mintalah dua orang remaja puteri untuk menemukan dan membaca Yakobus 1:5 dan Yakub 
4:13. Tekankan bahwa Allah adalah sumber dari segala kebenaran. Kita dapat berdoa kepada 
Bapa Surgawi kita dan mohon untuk mengetahui kebenaranNya. Kita dapat belajar 
kebenaran melalui doa. 

Kutipan Presiden Kimball memberikan petunjuk ini untuk membantu kita dalam menyelidiki 
kebenaran: 
Anda dapat mengetahui. Anda tidak perlu ragu ... Prosedur yang penting adalah: belajar, 
memikirkan, berdoa serta melakukan ... Tuhan telah berulangkah menjanjikan bahwa Dia akan 
memberikan pengetahuan tentang hal-hal rohani kepada anda jika anda memusatkan pikiran 
anda di tempat yang tepat... 'Dan dengan kuasa Roh Kudus anda dapat mengetahui 
kebenaran dalam segala hal/ (Moroni 10:5)" (Spencer W. Kimball, "Absolute Truth," Ensign, 
Sept. 1978, hal. 7-8; huruf miring ditambahkan). 

Diskusi • Apa empat langkah yang dianjurkan Presiden Kimball yang dapat menuntun kita kepada 
kebenaran? 
Ketika para gadis menjawab, tempelkan guntingan kata yang tepat: "Kita dapat mengetahui 
kebenaran jika kita: "Belajar, Memikirkan, Berdoa, Melakukan". Gunakan ayat-ayat suci 
berikut untuk membantu remaja puteri mengetahui bagaimana menerapkan langkah-langkah 
ini. 
1. Belajar (Yoh. 5:39) 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Isilah bagian kosong 

Penyajian guru 

Guntingan kata 

Diskusi ayat suci 
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2. Memikirkan (3 Ne. 17:2-3; Moroni 10:3; A&P 88:62-63). 

3. Berdoa (Yeremia 29:12-13; Alma 5:45-46; Moroni 10:4) 

4. Melakukan (Yoh. 7:16-17). 

Cerita Penatua Richard G. Scott menceritakan kisah berikut: 

"Tuhan memberi kita kebenaran jika hidup saleh. Kadang-kadang datang sebagai jawaban 
atas permohonan doa yang sangat penting dan tulus ketika kita membutuhkan bimbingan. 
Saya teringat pada suatu malam di ladang misi... saya memperoleh pengaruh yang kuat 
bahwa salah seorang misionari sedang dalam kesulitan. Saya berusaha memikirkan siapa 
kiranya orang itu tetapi tidak dapat. Saya ... naik ke bagian yang rata dari atap rumah misi 
kami. Sepanjang malam saya bekerja, mengingat setiap kerekanan, segala sesuatu yang saya 
tahu tentang setiap misionari, dan mohon kepada Tuhan agar Dia memperbolehkan saya 
tahu dimana misionari yang membutuhkan bantuan itu. Akhirnya, ketika fajar mulai 
menyingsing, saya memperoleh pengaruh untuk mengetahui di bagian misi mana ia tinggal 
... Saya ke sana dan melalui wawancara yang tepat menemukan dan menolong seseorang 
yang Tuhan kehendaki agar dibantu. Ya, Allah menjawab doa dan memberi kita kebenaran 
jika kita hidup dengan taat dan menjalankan iman yang dibutuhkan" (Truth" dalam Speeches 
of the Year, 1978 [Provo, Brigham Young University Press, 1979], hal. 101). 

Diskusi Tekankan bagaimana presiden misi menerapkan keempat langkah yang ditunjukkan pada 
guntingan kata. Tekankan bahwa Tuhan menggunakan 'pengaruh' untuk memberi bantuan 
bagi yang membutuhkan dan bahwa presiden misi harus memikirkan, bekerja dengan 
mengingat informasi, dan mohon kepada Tuhan sebelum ia dapat mengetahui apa yang 
harus dilakukan. 

Cerita Ceritakan pengalaman Presiden Joseph F. Smith berikut ini: 

"Sebagai anak-anak ... saya seringkah pergi ke luar dan mohon agar Tuhan memperlihatkan 
beberapa hal yang ajaib, agar saya dapat menerima sebuah kesaksian. Tetapi Tuhan menahan 
keajaiban dari saya, dan memperlihatkan kebenaran kepada saya, baris demi baris, ajaran 
demi ajaran, di sini sedikit di sana sedikit, sampai Dia membuat saya tahu kebenaran dari 
puncak kepala saya sampai kepada telapak kaki saya, dan sampai keraguan serta ketakutan 
sama sekali menyingkir dari diri saya ... Melalui bisikan dari suara yang kecil dan halus dari 
Roh Allah yang hidup, Dia memberikan kepada saya kesaksian yang saya miliki. Dan dengan 
asas serta kuasa ini Dia akan memberikan kepada seluruh anak-anak manusia pengetahuan 
akan kebenaran yang akan tinggal bersama mereka, dan yang akan membuat mereka tahu 
kebenaran, seperti Allah tahu, dan melakukan kehendak Bapa sebagaimana Kristus 
melakukannya" (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, edisi ke 5 [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1939], hal. 7). 

Ringkasan Dengan cepat ringkaslah bagian pelajaran ini dengan menunjukkan kembali pada guntingan 
kata serta mengulanginya lagi. 

Kita Dapat Membangun Hidup Bajik di Atas Landasan Kebenaran 

Diskusi ayat suci Baca dan tandailah ayat suci yang tertulis di bawah ini. Gunakanlah sebagai dasar diskusi, 
bantulah remaja puteri memahami segi-segi yang menyertainya. 

1. Musa 5:58; Musa 5:12. Kebenaran Injil telah diajarkan kepada Adam dan Hawa, yang 
mengajarkannya kepada anak-anak mereka. 

2. Musa 5:13. Setan datang di antara keturunan Adam, menuju banyak orang dengan dusta. 
"Penolakan terhadap Allah menempatkan manusia dibawah pengaruh Setan. Dibawah 
pengaruhnya mereka segera kehilangan pengetahuan tentang Allah dan menjadi bersifat 
jasmaniah, berhawa nafsu, dan jahat" (Marion G. Romney, "Truth and Knowledge," dalam 
Speeches of the Year, 1977 (Provo Brigham Young University Press 1978), him. 63). 

Penyajian bagan atau Jelaskan bahwa salah satu hal kita berada di sini untuk belajar ialah bagaimana mengenali 
papan tulis kebenaran untuk memilih yang baik dari yang jahat. Kita perlu menyadari bahwa setan akan 
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melakukan segala yang ada dalam kuasanya untuk memperdaya kita dan menyesatkan kita 
menjadi 'bersifat jasmaniah, berhawa nafsu, dan jahat/ (Siapkan bagan atau gambarkan di 
papan tulis hal berikut.) 

[Diskusi Dengan menunjuk pada bagan, ajukan pertanyaan berikut kepada remaja puteri: 
• Bagaimana keadaan kita ketika kita memasuki kehidupan bumi pada saat dilahirkan? 

• Ketika kita tumbuh dan mulai menjalin hubungan, manakah dari kedua jalan itu yang 
menuntun kita mengikuti jalan setan? 

• Tingkah laku yang bagaimanakah yang akan membawa kita mengikuti jalan kebenaran 
Allah? 
• Arah manakah yang menunjukkan kehidupan yang benar-benar seperti kekekalan? 

• Arah manakah yang dusta? 

Ayat suci Tekankan bahwa Bapa kita di Surga telah memberi kita kunci untuk menentukan yang baik 
dari yang jahat dan mengenali kebenaranNya. Mintalah remaja puteri membaca dan 
menandai Moroni 7:15-17. Apabila kita dihadapkan pada suatu pilihan atau keinginan untuk 
mengetahui apakah sesuatu itu baik ataukah jahat, kita dapat bertanya kepada diri kita, 
"Apakah hal itu mengajak saya berbuat baik? Apakah hal itu akan menguatkan iman saya 
kepada Kristus?" 

Cerita Mintalah para gadis menemukan dan membaca bersama Yohanes 8:32. Lalu mintalah mereka 
mendengarkan kisah berikut. (Hal-hal ini akan menolong para gadis memahami pentingnya 
kebenaran, bagaimana mengenalinya, dan bagaimana bertindak terhadap hal itu.) 

Ana dihadapkan dengan keadaan sulit dalam sebuah hubungan kencan. Ia menaruh minat 
yang besar terhadap seorang pemuda bukan anggota. "Saya ingat untuk berdoa guna 
mengetahui apa yang baik bagi diri saya, dan ketika saya memperoleh jawaban, saya tidak 
ingin mendengarkannya. Saya merasa bahwa jika saya mengakhiri hubungan dengan 
pemuda ini, tidak akan ada orang lainnya lagi bagi saya. Saya memerangi perasaan yang saya 
terima dari doa saya, tetapi saya tahu bahwa hal itu benar. Dalam hati saya, saya tahu apa 
yang harus saya lakukan. Saya tahu bahwa jika saya meneruskan hubungan ini, hal ini akan 
menuntun saya menjauh dari tempat kemana seharusnya saya pergi. Saya berjuang tetapi 
akhirnya memperoleh keberanian untuk mengikuti bisikan yang telah saya terima dari doa 
saya. Saya tahu bahwa Bapa Surgawi kita mengasihi kita dan menderita bersama kita jika kita 
harus membuat pilihan-pilihan yang sulit." 

Diskusi • Bagaimana Ana belajar kebenaran dari hubungannya dengan pemuda itu? 

• Apa yang akan terjadi seandainya Ana berpaling dari kebenaran dan terus percaya bahwa 
hubungan ini baik baginya? 
• Bagaimana dengan belajar kebenaran serta mengikutinya membuat Ana bebas? 

• Dari kedua arah yang digambarkan di bagan itu, manakah arah yang diikuti Ana? 
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Cerita 

Diskusi 

Kutipan 

Kesimpulan 

Penerapan Pelajaran 

Berilah para gadis selebaran yang telah dipersiapkan. Minta mereka menggunakannya untuk 
menilai yang baik dari yang jahat, kebenaran dari kesalahan, dengan mengantisipasi apakah 
kelakuan itu dapat menuntun mereka kepada atau menjauhkan dari Tuhan. 

Yenni sedang diwawancara oleh uskupnya. Uskupnya mengajukan pertanyaan tentang suatu 
perintah tertentu. Ketika uskup menguraikan tingkah laku yang berkaitan dengan mematuhi 
perintah, tiba-tiba Yenni menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu yang salah. 
Jantungnya berdebar dengan lebih kencang dan tangannya mulai berpeluh. Ia dapat 
bergumam, "Ya," dan membiarkan semua berlalu dan meneruskan dengan pertanyaan lain— 
atau dia dapat mengakui masalah itu. 

Bahaslah pilihan mana yang dapat menjadi suka menuruti kemauan sendiri dan manakah 
yang menuntut tertib diri? 

• Apa yang akan terjadi seandainya Yenni mengabaikan bisikan dan memilih berdusta? 
Manakah dari kedua arah itu yang akan diikutinya? 

Bacalah uraian berikut tentang akibat dari menghindari kebenaran. "Tidak seorang 
manusiapun yang melakukan dusta dapat sepenuhnya bebas. Hanya orang yang 
menanggung atau yang telah menanggung beban yang terus menerus berdusta yang dapat 
menceritakannya dengan tepat. Kita harus terus ingat bahwa suatu kesalahan adalah tidak 
benar meksipun banyak orang melakukannya. Perbuatan salah adalah tidak benar meskipun 
perbuatan itu tidak terlihat" (Marvin J. Ashton, dalam Conference Report, Apr. 1982 hal 14-
atau Ensign, May 1982. hal. 11). 

Tekankan bahwa setan dengan giat berupaya menipu kita. Jika kita ingin menghindari untuk 
memasuki jalannya, kita harus mempunyai keberanian untuk melakukan apa yang kita rasa 
benar adanya. 

Jelaskan bahwa jika kita dengan rajin belajar, memikirkan, berdoa dan melakukan, kita dapat 
membangun hidup kita di atas landasan kebenaran injil yang pasti. Kita akan memahami 
asas-asas injil, dan ketika kita berjuang untuk mematuhinya, Tuhan akan menyokong kita 
dalam segala pencobaan, penderitaan kita, dan dalam melakukan pilihan-pilihan kita yang 
sulit. Menjadi taat terhadap kebenaran akan membebaskan kita dari rasa bersalah, kesedihan, 
dan dosa. Kita akan menjadi bebas untuk hidup bajik dan mengalami sukacita kekal, karena ' 
'kebenaran tinggal untuk selama-lamanya" (A&P 1:39). 
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Apakah mengajak saya berbuat baik? 

Apakah membujuk saya berbuat jahat? 

Kemurnian 
akhlak; Hidup 
bersih 

Asusila; Hidup 
dalam dosa. 



Memelihara 
Kesehatan Jasmani 
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Pelajaran 

36 Merawat Tubuh 
Jasmani Kita 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan belajar menghargai tubuh jasmaninya dan menjaganya dalam keadaan 
yang paling baik. 

PERSIAPAN 1. Dapatkan gambar berikut dari bagian belakang buku pelajaran ini: no.13, sebuah bait suci 
(atau pilihlah gambar bait suci dari perpustakaan); dan no. 18, para gadis berolah raga. 

2. Berilah pensil dan secarik kertas bagi setiap remaja puteri. 

3. Dapatkan perlengkapan perawatan (seperti: sabun, air, deodoran, sisir, sikat, shampoo, sikat 
gigi, dan pengikir kuku). 

4. Gambarlah sketsa besar seorang gadis di kertas manila atau kertas poster dan potonglah 
menjadi lima bagian, model - puzzle, seperti yang ditunjukkan. Namailah seperti yang 
digambarkan. Siapkan untuk memperagakannya di papan rekat atau pada poster yang lebih 
bcssr. 

5. Jika anda mau, siapkan bagan tentang Penilaian Kekuatan dan Ketahanan untuk ditempelkan. 
6. Jika anda mau, tugasi remaja puteri untuk menyajikan ayat suci. 

Catatan bagi guru Sebelum pelajaran, adakan kegiatan pada hari kerja dimana para gadis dapat mengikuti Uji 
Kekuatan dan Ketahanan berikut ini. (Sediakan dua atau tiga buah tali masing-masing panjangnya 
kira-kira 2.5 meter). ATAU tugasi setiap gadis untuk mengetahui berapa kali dia dapat main 
lompat tali tanpa berhenti. Lalu mintalah setiap gadis melaporkan jumlahnya kepada anda 
sebelum pelajaran. Jika ini merupakan kegiatan perorangan, tanyakan kepada setiap gadis selama 
minggu itu untuk memastikan bahwa ia telah mengerjakan tugas itu. 
Uji Kekuatan dan Ketahanan 

Mintalah dua atau tiga orang gadis agar masing-masing mengambil seutas tali dan mencoba 
melompat limapuluh kali tanpa berhenti dan tanpa tali itu menyentuh kaki atau kepala mereka. 
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Mereka dapat berlatih sekali sebelum test yang sesungguhnya. Setiap gadis hendaknya mencatat 
pada secarik kertas berapa kali ia dapat melompat. 
Peringatan: Gadis yang mempunyai keterbatasan jasmani atau masalah kesehatan yang serius 
jangan mengikuti test ini, tetapi ia dapat menolong yang lainnya menghitung dan mencatat 
nilai mereka. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Gambar, diskusi, 
dan ayat suci 
Puzzle dan diskusi 

Ayat suci 

Puzzle dan 
diskusi papan tulis 

Ayat suci dan puzzle 

Sasaran pelajaran 
dan diskusi 

Puzzle dan diskusi 

Gadis yang Menghargai Tubuhnya serta Ingin Menarik Merawat Dirinya 

Peragakan gambar bait suci dan bacalah 1 Kor.3:16-17. Tekankan bahwa kita telah diperintahkan 
untuk merawat tubuh kita dengan baik. 

Peragakan bagian kepala dari puzzle besar di papan rekat atau poster besar. 

• Di kitab suci manakah kita dapat menemukan keterangan tentang bagaimana memelihara 
tubuh kita? (A&P 89, Kata-kata Bijaksana) 

• Menurut Kata-kata Bijaksana, apa sajakah yang hendaknya tidak kita masukkan ke dalam 
tubuh kita? (Anggur atau minuman keras, tembakau, dan minuman panas, khususnya kopi dan 
teh.) 
Disamping menjalankan Kata-kata Bijaksana, seorang gadis dapat melakukan banyak hal untuk 
membuat bait sucinya menarik, bersih, dan murni. Mintalah para gadis mencari dan membaca 
Ajaran dan Perjanjian 88:124. 
• Apa yang dikatakan ayat suci ini kepada kita tentang memelihara diri kita? Mintalah seorang 
gadis membaca dengan nyaring separuh bagian akhir ayat suci ini dimulai dengan kata tidur. 

Tempatkan puzzle yang bertuliskan "istirahat" di papan rekat atau poster. 
• Mengapa anda berpendapat bahwa Tuhan menasihati kita agar tidur sore-sore dan bangun 
pagi-pagi? 

• Apa manfaat dari beristirahat yang cukup? (tuliskan jawaban di papan tulis: Mengerjakan 
dengan lebih baik di sekolah, menjadi lebih gembira, merasa lebih nyaman, mempunyai lebih 
banyak tenaga, kelihatan lebih segar.) 
• Mengapa kebanyakan tidur dapat berbahaya? 

Mintalah para gadis membuka Ajaran dan Perjanjian 42:41 untuk menemukan cara lain yang 
dapat membuat diri mereka lebih menarik. Tekankan bahwa kebersihan jasmani sama seperti 
kebersihan akhlak adalah penting. Tambahkan bagian yang bertuliskan "Perawatan" pada puzzle 
itu. 
Peragakan perlengkapan perawatan. Tekankan bahwa setiap orang akan lebih menarik dengan 
gigi, kulit dan rambut yang bersih. Tegaskan bahwa wewangian yang segar adalah menarik, 
sedangkan keringat dan bau tubuh dapat mengganggu. Mintalah para gadis memikirkan rambut, 
kulit, kuku, dan gigi mereka serta memutuskan bagaimana mereka dapat memperbaiki perawatan 
mereka. Sarankan agar mereka memilih salah satu kebiasaan merawat diri yang baik untuk 
dilaksanakan selama minggu yang akan datang. 
Tempelkan puzzle bertuliskan "gizi" pada papan rekat atau poster. Berilah masing-masing 
anggota kelas secarik kertas dan pensil dan mintalah mereka menuliskan beberapa macam buah-
buahan dan sayuran sebanyak yang mereka dapat mengisinya dalam dua atau tiga menit. Lalu 
mintalah gadis yang memiliki daftar yang paling panjang membacanya. Mintalah yang lainnya 
menambahkan buah-buahan dan sayuran yang tidak ada dalam daftar mereka dan kemudian 
mintalah setiap orang menambahkan ke daftar mereka jenis yang tidak terpikirkan mereka. 
Pastikan daftar itu mencakup buah-buahan jenis jeruk dan sayuran yang berwarna hijau dan 
kuning. 
• Jenis makanan apa saja selain buah-buahan serta sayuran yang kita perlukan setiap hari? (Roti 
atau beras; daging, telur, unggas, atau ikan; susu dan susu lainnya.) 

Tekankan keanekaragaman. Seringkali makanan seorang remaja puteri tidak memadai karena 
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Penyajian guru 

Diskusi puzzle 

Gambar dan diskusi 

ia hanya makan beberapa makanan kegemaran. Tunjukkan pada daftar panjang buah-buahan 
serta sayuran yang telah mereka buat dan sarankan agar mereka mencoba sesuatu yang baru. 

Mintalah para gadis membalikkan kertas mereka dan dalam satu sampai dua menit membuat 
daftar makanan yang mereka rasa memiliki nilai gizi rendah. 

• Apa guna makanan ini bagi penampilan serta kesehatan anda? (Lihat agar jawaban juea 
menyertakan menambah berat badan.) 

Tekankan bahwa untuk berpenampilan yang terbaik, mereka harus membatasi atau membuang 
beberapa jenis makanan. Tulislah di papan tulis: "Membuang sesuatu yang baik demi sesuatu 
yang lebih baik." 

•Apakah "sesuatu yang lebih baik" itu yang kita peroleh dengan mengorbankan makanan yang 
tidak bergizi? (Tekankan bahwa kebiasaan makan yang baik dapat memperbaiki kulit, rambut, 
mata, gigi, dan bentuk badan.) 

• Kita tahu bahwa kita dapat kehilangan berat badan dengan mengurangi makanan yang tidak 
penting dan menjalankan sejumlah olah arga yang cukup, tetapi bagaimana kita dapat 
memperoleh berat badan tanpa makan banyak makanan yang tidak baik bagi kita? 
Kita dapat memperoleh berat badan dengan menggunakan pengertian yang baik dan makan 
lebih banyak makanan bergizi yang berkalori tinggi. 

Kita telah membahas perawatan, pemeliharaan. Kata-kata Bijaksana, dan beristirahat yang cukup-
tetapi gadis kita (tunjukkan puzzle) masih memerlukan hal lainnya untuk melengkapi kesehatan 
jasmaninya. 

Tempatkan bagian terakhir yang bertuliskan "latihan" pada papan rekat atau poster. 

Tempelkan bagan nilai berikut atau tulislah di papan tulis. 

Penilaian Kekuatan dan Ketahanan 

10 sampai 24 lompatan berturut-turut — sedang 

25 sampai 44 lompatan berturut-turut — baik 

45 sampai 50 lompatan berturut-turut — sangat baik 

Bahas tentang apa yang diketahui para gadis mengenai kekuatan dan ketahanan mereka. 

Peragakan gambar para remaja puteri yang sedang berolah raga dan bahaslah pentingnya 
kinny 'r ^ ^ d a l a m ^ ^ m e n a r i ' j ° S g i n g ' b e r ja l a n"jalan, serta kegiatan jasmani 

• Mengapa kita memerlukan olah raga? 

• Apa saja cara yang menyenangkan untuk memperoleh olah raga yang cukup? 

Disamping banyaknya kegiatan jasmani, olah raga resmi sering dapat membantu kita 
mengencangkan otot-otot kita atau menguatkan bagian tubuh tertentu. Hal itu juga menolong 
kita menggunakan kalori yang kita masukkan. Sarankan agar setiap gadis memilih salah satu 
olah raga atau kegiatan yang dirasakannya akan bermanfaat baginya dan merencanakan untuk 
melakukan olah raga ini atau kegiatan itu pada minggu yang akan datang. 

Tekankan bahwa kebugaran jasmani berkaitan dengan seluruh daya guna dalam kehidupan 
sehari-hari. r 

Perawatan yang Tepat atas Tubuh Kita Mendatangkan banyak Pahala 

• Pahala apa yang dapat datang karena melakukan segala hal yang kita bicarakan? (Jawaban 
yang mungkin diberikan: Kesehatan yang lebih baik, harga diri yang lebih baik, lebih bertenaga 
penampilan lebih menarik, perasaan lebih bahagia.) Sarankanlah agar setiap gadis menyebutkan 
setidaknya satu hal. J 

• Apakah hal-hal ini berharga bagi suatu pengorbanan? 

Kita telah menetapkan rencana untuk melakukan perawatan yang paling baik bagi bait suci 
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jasmani kita yang sangat berharga. Kita harus secara teratur menjalankan rencana ini sampai 
kebiasaan baik itu menjadi otomatis. (Ambillah satu bagian puzzle ini.) Tubuh kita tidak dapat 
berfungsi dengan sebaik-baiknya atau kelihatan baik kecuali setiap bagian rencana diikuti. 
(Kembalikan potongan puzzle ke tempatnya.) 

Penatua Delbert L. Stapley berkata:" Ada hubungan yang dekat antara kesehatan jasmani dengan 
perkembangan rohani ... Apabila kesehatan jasmani seseorang dirusak dengan ketidak taatan 
terhadap hukum kekal Allah, perkembangan rohani juga akan menderita" (dalam Conference 
Report, Okt. 1967, hal. 74; atau Improvement Era, Des. 1967, hal. 77). 

Penerapan Pelajaran 

Kesaksian guru Berikan kesaksian tentang pentingnya merawat tubuh jasmani kita sebagaimana semestinya 
dan ajaklah setiap gadis melakukan sesuatu pada minggu ini untuk memperbaiki perawatan 
tubuhnya. 
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Ilmu Gizi dan 
Kata-kata Bijaksana 

Pelajaran 

36 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan tahu dan berhasrat untuk melaksanakan asas-asas dasar gizi yang 
terdapat dalam Kata-kata Bijaksana. 

PERSIAPAN 1. Bungkus dengan baik sebagai hadiah beberapa makanan bergizi, seperti buah-buahan, 
sayuran, hasil dari jenis gandum murni, telur rebus, atau keju. Lakukan hal yang sama dengan 
beberapa makanan yang berkalori rendah, seperti gula-gula, soda, keripik kentang, kue tart 
dan pastel atau kue kering. Taruhlah semua hadiah dalam kantong besar sehingga remaja 
puteri di kelas itu dapat memilihnya sebuah. 

2. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan cerita, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Sasaran pelajaran 
Pendahuluan 

Tunjukkan pada kelas kantong kertas yang berisikan hadiah yang terbungkus. Persilahkan setiap 
remaja puteri memilih sebuah hadiah dari kantong itu dan membukanya. 

Mintalah para gadis menjelaskan hadiah mana yang terbaik bagi mereka. Lalu mintalah mereka 
memikirkan bagaimana kita memetik manfaat dengan makan makanan yang bergizi. 

Beritahukan remaja puteri bahwa mereka memiliki hak pilihan bebas dalam memilih makanan 
yang mereka makan, dan bila mereka akan memilih makanan yang baik, mereka akan dikaruniai 
kesehatan yang baik. 

Ada Alasan Rohani dalam Mengembangkan Kesehatan Jasmani yang Baik 

C e r i t a Bacalah kisah tentang Daniel dan Raja Nebukadnezar berikut ini: 
"Pada zaman raja Nebukadnezar di Babel, rakyat dari kerajaan Yehuda ditawan. Daniel adalah 
seorang pangeran muda yang, bersama-sama para pemuda yang terkemuka lainnya, dibawa ke 
istana untuk diajar tentang pengetahuan dan bahasa Keldea. Ketika ia ditawari makanan yang 
telah diperintahkan Tuhan untuk tidak dimakan bangsa Yahudi, ia minta kepada pemimpin 
pegawai istana untuk memberinya dan teman-temannya makanan yang diperbolehkan untuk 
mereka makan. Pemimpin pegawai istana berpikir bahwa dengan mengabulkan permohonan 
ini dapat menyebabkan raja menghukumnya. Tetapi Daniel dapat membujuknya agar 
membiarkan mereka makan makanan mereka sendiri selama sepuluh hari. 

Setelah sepuluh hari, Daniel beserta teman-temannya kelihatan lebih sehat daripada mereka 
yang makan makanan bangsa Keldea. Pemimpin pegawai istana memberi mereka makanan 
mereka selama tiga tahun berikutnya. Pada akhir waktu itu, raja menguji mereka. Mereka lebih 
bijaksana daripada semua ahli sihir dan ahli nujum raja. (Lihat Daniel 1) 

Penyajian guru Jelaskan bahwa tidak ada hukum yang hanya bersifat jasmani atau sementara. Setiap hukum 
mempunyai tujuan rohani. Tubuh kita adalah karunia dari Allah. Dia tahu kita, dan Dia tahu 
apa yang kita butuhkan. Dia telah memberi garis petunjuk untuk hal-hal yang akan menguatkan 
tubuh kita, dan dengan pengendalian diri serta ketaatan terhadap garis-garis petunjuk itu, kita 
akan memetik manfaat dan berkat-berkat rohani. 

D i s k u s i * Bagaimana kita menyebut garis petunjuk yang telah ditetapkan Tuhan untuk memelihara 
tubuh kita? (Kata-kata Bijaksana) 
• Mengapa penting bagi kita untuk mengikuti hukum ini? 
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Pembacaan dan 
diskusi ayat suci 

Diskusi 

Studi kasus 

Diskusi 

Penyajian guru 

Mintalah seorang remaja puteri untuk membaca dengan nyaring 1 Kor. 3:16-17 dan 1 Kor.6:19-
20. Bahaslah kedua ayat suci ini bersama kelas. Tanyakan kepada mereka mengapa Paulus 
menyebut tubuh fana kita sebagai bait suci. Mintalah mereka membahas tentang mengapa penting 
untuk melindungi tubuh fana kita dan bagaimana kita dapat melakukan hal ini. 

Mintalah para anggota kelas memberitahu anda kelompok makanan apa yang dirasakan para 
ahli diet modern yang kita perlukan untuk diet yang seimbang setiap hari. 

Bagilah papan tulis menjadi empat, dan taruhlah jawaban-jawaban remaja puteri di tengah-
tengah sisi kiri papan tulis di bawah judul "Diet yang Seimbang". 

Jawaban-jawaban ini nanti akan digunakan dalam pelajaran untuk membandingkan dengan 
makanan yang dinasihatkan dalam Kata-kata Bijaksana agar kita makan. Pastikan jawaban-
jawaban mencakup apa yang diperlihatkan di bawah judul. (Lihat contoh ilustrasi papan tulis di 
akhir pelajaran.) 

Tanyakan kepada remaja puteri apa yang salah dengan diet remaja puteri berikut ini: 

1. Tina merasa bahwa sarapan adalah tidak penting serta menggemukkan. Pada waktu makan 
siang ia merasa gampang marah serta bersungut-sungut, dan ia tidak dapat memusatkan 
perhatian pada pekerjaannya. 

2. Susi merasa bahwa ia sangat gemuk dan bermaksud melakukan diet ketat. Dia hanya makan 
sepotong gula-gula untuk memberinya tenaga yang langsung pakai. Ia menjadi sakit keras 
hanya setelah tiga hari. 

3. Kristin bermaksud tidak makan apapun kecuali cereal gandum dan roti gandum karena ia 
mendengar bahwa itu sangat baik bagi tubuh. 

4. Dia ingin menjadi salah seorang dari kelompok itu, jadi, meskipun ia menderita diabetes dan 
sedang menjalani diet makanan terlarang yaitu gula, ia bergabung dengan teman-temannya 
setiap hari makan gula-gula, es krim, dan yang manis-manis lainnya. 

Bahaslah dengan remaja puteri seberapa besar nilai kesehatan mereka yang baik. 

• Bagaimana perasaan anda jika anda sakit dan terpaksa berada di tempat tidur untuk waktu 
lama? 
• Mengapa tidak mungkin menilai kesehatan yang baik? 

• Jika kesehatan anda lenyap, apakah akan menjadi soal berapa banyaknya uang yang anda 
miliki? 

• Dapatkah anda membandingkan kesehatan yang baik dengan berkat materi lainnya, seperti 
rumah besar, mobil mewah, liburan yang luar biasa, atau lemari penuh dengan pakaian indah? 

• Bagaimana kesehatan jasmani anda dapat mempengaruhi kesehatan rohani anda? 

Jelaskan bahwa tubuh kita adalah karunia Allah dan rumah roh surgawi kita. Tubuh jasmani 
kita memiliki pengaruh terhadap roh yang mendiaminya. Kesehatan jasmani kita yang baik 
adalah tak ternilai serta berharga karena itu harus dipelihara dan dijaga dengan seksama sehingga 
kita dapat menyadari potensi besar kita sebagai para puteri Allah. 

Kata-kata Bijaksana Berisikan Garis Petunjuk untuk Kesehatan Jasmani serta Rohani yang 
Baik. 

Ayat suci 

Kutipan 

Mintalah setiap gadis membuka bagian 89 dari Ajaran dan Perjanjian dan membaca pernyataan 
pendahuluan. Bahaslah latar belakang dan maksud dari bagian itu sebagaimana yang dijawab 
pernyataan ini. 

Mintalah seorang remaja puteri membaca Ajaran dan Perjanjian 89:1-2. Pikirkan bersama kepada 
siapa dan dengan cara bagaimanakah Kata-kata Bijaksana ditulis. Mintalah para gadis membahas 
mengapa mereka merasa bahwa Tuhan berkenan memperhatikan keselamatan jasmani para 
Orang Suci. 

Untuk memastikan bahwa remaja puteri tahu Kata-kata Bijaksana adalah perintah yang mengikat 
kita pada zaman sekarang, bacalah hal berikut: 
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Diskusi ayat suci 

Ayat suci dan 
diskusi papan tulis 

Ayat suci dan 
diskusi papan tulis 

"Alasan yang tidak diragukan mengapa Kata-kata Bijaksana diberikan - tidak sebagai 'perintah 
atau pengekangan' adalah bahwa pada waktu itu, setidaknya, seandainya diberikan sebagai 
perintah hal itu akan membawa setiap orang, yang kecanduan terhadap penggunaan barang-
barang yang berbahaya ini, berada di bawah hukuman; jadi Tuhan bermurah hati dan memberi 
kesempatan untuk mengatasinya/sebelum Dia membawa mereka di bawah hukum. Kemudian 
diumumkan dari mimbar ini, oleh Presiden Brigham Young, bahwa Kata-kata Bijaksana adalah 
wahyu dan perintah Tuhan. Saya ingin mengemukakan kenyataan ini, karena saya tidak ingin 
anda merasa bahwa kita tidak berada di bawah pengekangan. Kita tidak ingin berada di bawah 
hukuman" (Joseph F. Smith, dalam Conference Report, Okt. 1913, hal. 14). 

Mintalah seorang remaja puteri lainnya membacakan Ajaran dan Perjanjian 89:3. Bahaslah kata-
kata ini 'disesuaikan dengan kemampuan orang yang lemah dan yang paling lemah diantara 
semua orang suci' Siapakah yang termasuk dalam golongan ini? 

Mintalah remaja puteri lainnya membaca Ajaran dan Perjanjian 89:4. 

Katakan kepada remaja puteri bahwa Tuhan, karena perhatianNya kepada kita, memperingatkan 
kita bahwa manusia akan mencari keuntungan dari kelemahan kita. 

Mintalah mereka memberi saran apakah 'perbuatan jahat dan rancangan ... yang akan timbul 
dalam hati orang-orang yang bersekongkol'. 

Mintalah mereka memikirkan bagaimana iklan di majalah, televisi, dan media lainnya memuat 
merokok dan minum minuman keras. 

Beritahukan para gadis bahwa lima ayat berikutnya dapat disebut peringatan dalam kata-kata 
Bijaksana. Mintalah mereka mendengarkan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh ketika ayat-ayat 
itu dibacakan. 

Tulislah Bukan untuk Tubuh di sebelah atas bagian kiri papan tulis. 

Mintalah seorang remaja puteri membacakan Ajaran dan Perjanjian 89:5-9. 

Dengan bantuan remaja puteri, tuliskan hal-hal yang seharusnya tidak kita masukkan ke dalam 
tubuh kita. (Lihat contoh papan tulis pada akhir pelajaran.) 

Jika para gadis menjawab 'minuman panas', bacalah kata-kata Nabi Joseph Smith berikut ini 
yang diberikan pada bulan Juli 1833, lima bulan setelah wahyu diterima. Ini akan menolong 
mereka tahu bahwa teh dan kopi sebagai minuman panas seperti yang disebutkan dalam Ajaran 
dan Perjanjian. 

"Saya tahu bahwa beberapa orang membiarkan diri mereka menggunakan teh dan kopi, karena 
Tuhan hanya mengatakan 'minuman panas' dalam wahyu Kata-kata Bijaksana ... 

"Teh dan kopi adalah apa yang dimaksud Tuhan ketika Dia berfirman 'minuman panas' " (Jo-
seph Smith, seperti yang dikutip Joel H. Johnson, A Voice from the Mountains [Salt Lake City-
Juvenile Instructor Office, 1881], hal. 12). 

Mintalah para gadis memikirkan apa yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan serta obat-
obatan pada tahun-tahun terakhir tentang merokok, minum minuman keras, dan teh serta kopi. 
Mintalah mereka menyebutkan sebanyak mungkin cara tertentu yang membuktikan bahwa hal 
ini merusak kesehatan kita. Jawaban hendaknya mencakup angka tingkat penyakit kanker; 
diabetas /penyakit gula; jantung, paru-paru, dan hati yang semakin tinggi, dan merusak janin 
yang belum lahir. 

Mintalah remaja puteri mendengarkan dengan seksama delapan ayat berikutnya mengenai hal-
hal yang baik bagi kita. 

Tulislah Untuk Digunakan di sebelah atas papan tulis pada bagian ketiga. 

Mintalah seorang remaja puteri membacakan Ajaran dan Perjanjian 89:10-17. 

Dengan bantuan remaja puteri, tulislah di bawah judul makanan yang menyehatkan yang 
dinasihatkan Tuhan untuk kita makan. Bila perlu baca kembali ayat-ayat suci itu. (Lihat contoh 
papan tulis pada akhir pelajaran.) 

Tunjukkan remaja puteri pada diet yang seimbang yang telah dituliskan sebelumnya di papan 
tulis, dan bandingkan dengan makanan yang boleh digunakan dalam kata-kata Bijaksana. 
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Tunjukkan bahwa kedua daftar itu sama. 

Tunjukkan bagaimana makanan yang disebutkan dalam Kata-kata Bijaksana memenuhi standar 
untuk dasar gizi yang menyehatkan di zaman sekarang (kedua hal itu sama.) 

Bahaslah maksud perkataan yang digunakan dalam ayat 11: "pada musimnya kesemuanya ini 
harus digunakan dengan hati-hati dan dengan mengucap terima kasih." 

Tulislah di sebelah atas papan tulis di bagian yang paling kanan: Janji jika Patuh. Mintalah remaja 
puteri lain membacakan Ajaran dan Perjanjian 89:18-21. Dengan bantuan remaja puteri, tulislah 
perkataan yang dijanjikan karena kepatuhan terhadap Kata-kata Bijaksana. Bacalah kembali ayat-
ayat suci itu jika perlu. (Lihat contoh papan tulis di akhir pelajaran.) 

• Berkat-berkat rohani apa yang dijanjikan jika kita mematuhi hukum ini? 

• Apa yang dimaksud Tuhan dengan harta pengetahuan yang tersembunyi? 

• Bagaimana anda dapat melayani Tuhan dengan lebih baik melalui menjalankan hukum ini? 

• Bagaimana dengan mematuhi hukum ini pada zaman sekarang dapat menolong anda lebih 
dekat kepada Bapa anda di surga? 

Beri tahukan remaja puteri bahwa Bapa kita di Surga adalah ayah yang baik dan sabar. Dia sangat 
mengasihi kita, dan apabila kita tidak menjalankan perintahNya, Dia tidak dapat memberi janji 
kepada kita, dan berkat-berkat yang bakal menjadi milik kita akan hilang. 

Kesimpulan 

Ayat suci Mintalah seorang remaja puteri membacakan Ajaran dan Perjanjian 29:34-35. 

Penyajian guru Meskipuan kebanyakan perintah Allah mempengaruhi kehidupan fana kita, perintah-perintah 
itu diberikan demi tujuan khusus guna mempertinggi kesejahteraan rohani kita. Melalui 
kepatuhan kepada perintah-perintahNya, kita memperoleh kebahagiaan jasmani maupun berkat-
berkat rohani. 

Penerapan Pelajaran 

Mintalah remaja puteri memikirkan sifat kekal roh yang berada dalam tubuh mereka. Doronglah 
mereka untuk memastikan bahwa roh mereka memiliki rumah yang nyaman, yang sehat untuk 
ditinggali sehingga mereka dapat maju serta berkembang kepada batas tertinggi dari kemampuan 
mereka dan menyadari janji yang terbesar dari segalanya - kehidupan selestial. 

Contoh Papan Tulis 
BUKAN UNTUK TUBUH 

1. Tembakau 

2. Minuman keras 
(alkohol) 

3. Minuman panas (teh 
dan kopi) 

DIET YANG SEIMBANG 

1. Makanan berprotein 
seperti daging, ikan, 
unggas, telur 

2. Buah-buahan dan 
sayuran 

3. Susu dan hasil susu 

4. Hasil dari biji-bijian 
seperti roti, cerea 

UNTUK DIGUNAKAN 

1. Ramuan (tanaman 
dan sayuran) 

2. Buah-buahan 

3. Daging dan unggas 
(digunakan dengan 
hati-hati) 

4. Semua jenis biji-
bijian; terutama 
gandum/beras 

JANJI JIKA PATUH 

1. Kesehatan 

2. Kebijaksanaan 

3. Harta penge-
tahuan - harta 
yang tersem-
bunyi 

4. Kekuatan 

5. Perlindungan 
dari malaikat 
pemusnah. 
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Pelajaran 

36 Penyalahgunaan Obat Bius 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan kenal akibat penyalahgunaan obat bius pada tubuh serta roh. 

PERSIAPAN 1. Bawalah pensil bagi setiap remaja puteri 

2. Pilihan: Siapkan salinan daftar dalam Pendahuluan bagi setiap remaja puteri 

3. Pilihan: Siapkan poster berisikan definisi penyalahgunaan obat bius seperti yang diberikan 
di Pendahuluan 

4. Pilihan: Siapkan poster dari 1 Kor.3:17: "Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu 
ialah kamu." 

5. Dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam pelajaran atau gagasan mereka 
(lihat bagian kedua pelajaran ini.), tugasi para anggota untuk membahas mengapa dalih 
penyalahgunaan tidak berlaku. 

6. Tugasi remaja puteri menyajikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan 

Berilah setiap remaja puteri sebatang pensil dan salinan daftar di bawah ini. Mintalah mereka 
menentukan mana bahan yang merupakan obat bius atau mengandung obat bius dengan 
membubuhkan tanda silang di samping bahan-bahan itu. 

Daftar 

— mariyuana 
— tembakau 
— cafein 
— LSD 
— cokain 
— crack (candu dosis tinggi) 
— alkohol 
— heroin 
— obat tidur 
— ampetamin 
— pil diet 

Diskusi 

Kutipan, 
poster pilihan 
dan diskusi 

Setelah satu atau dua menit, bahaslah bahan-bahan yang ada pada daftar, sebutkan juga yang 
lainnya yang mungkin anda pilih. Katakan kepada remaja puteri bahwa segala bahan-bahan ini, 
disamping banyak yang tidak didaftar, adalah obat bius atau mengandung obat bius. Katakan 
bahwa obat-obat ini berbeda satu sama lainnya dalam beberapa hai. Beberapa diantaranya bersifat 
menegangkan (obat-obat itu menekan fungsi tubuh), beberapa bersifat merangsang (obat-obat 
itu merangsang fungsi tubuh), dan beberapa lagi lebih jahat daripada yang lainnya. Tetapi 
semuanya dapat menjadikan kecanduan atau menciptakan ketergantungan. 

Mintalah remaja puteri mendefiniskan penyalahgunaan obat bius. Bahaslah semua gagasan 
mereka. Tekankan bahwa sebagian besar obat bius adalah obat yang bermanfaat bagi pengobatan 
penyakit. Tetapi penyalahgunaan obat bius ialah "penggunaan obat bius secara berlebihan non-
medis yang mengubah emosi, pikiran, atau perilaku" (Ira W. Hillyard, "Drug Abuse; It Starts in 
the Medicine Cabinet," Ensign, Apr. 1977, hal. 42). Peragakan poster dan bahaslah definisi 
penyalahgunaan obat-obatan. Sertakan dan tekankan gagasan bahwa penyalahgunaan obat-
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obatan yang dengan resep maupun tanpa resep dengan tidak semestinya juga merupakan 
penyalah gunaan obat bius. Mintalah remaja puteri mengingat definisi itu selama pelajaran 
berlangsung. 

Penyajian guru 

Diskusi papan tulis 

Diskusi 

Penyalahgunaan Obat Bius Tidak Dapat Dibenarkan 

Tekankan bahwa meskipun banyak orang tahu resiko penyalahgunaan obat bius, masalahnya 
sudah tersebar luas. Baik muda maupun tua merasakan tekanan yang meningkat untuk 
melakukan apa yang dikerjakan teman-teman mereka dan coba-coba menggunakan obat bius. 
Karena masalah yang serius dan meningkat ini, kita perlu tahu mengapa hal itu terjadi dan 
mencari jalan untuk memberantasnya. 

Penatua Marvin J. Ashton bertanya, "apa yang menyebabkan anak muda yang kuat, tampan 
dan bersemangat membiarkan zat kimia menguasai tingkah lakunya?" (dalam Conference Re-
port, Apr. 1971, hal. 13; atau Ensign, Juni 1971, hal. 30). Mintalah para anggota kelas memberikan 
alasan mengapa kaum muda terlibat dengan obat bius. Tuliskan gagasan mereka di papan tulis 
dan bahaslah, mintalah mereka menjelaskan pendapat mereka. Pada bagian pelajaran ini, 
janganlah membahas mengapa alasan menggunakan obat bius tidak berlaku. Pembahasan ini 
akan disampaikan nanti dalam pelajaran ini. Beberapa alasan termasuk tekanan dari teman 
sebaya, pelarian, ketidakdewasaan, kemudahan memperoleh, dan daya tarik iklan. 

Gagasan ini sudah diperluas dalam pernyataan berikut. Mintalah para anggota kelas 
membacanya, tambahlah bila anda inginkan. 

1. Tekanan kawan sebaya. Dapat diterima oleh orang lain tempaknya dapat menjadi hal yang 
penting. Orang-orang yang ditekan oleh teman-temannya mencoba menggunakan obat bius 
akan melakukannya untuk memperoleh atau mempertahankan penerimaan atau populeritas. 

2. Pelarian. Beberapa orang mungkin merasa bahwa masalah serta tekanan-tekanan mereka tak 
tertahankan lagi, Mereka mencari pelarian dari masalah serta tekanan itu melalui obat bius 
yang selain menekan kesadaran juga menimbulkan rangsangan yang menciptakan perasaan 
sejahtera untuk sementara. 

3. Ketidakdewasaan. Perasaan curiga, jemu, atau pemberontakan menyebabkan penggunaan obat 
bius bagi beberapa orang. Mereka mungkin mencari keterlibatan, tindakan, serta kehebohan. 
Kaum muda kadang-kadang mungkin juga berpendapat bahwa mereka tampak lebih dewasa 
dari sesungguhnya apabila mereka melakukan hal yang mereka anggap 'dewasa. 

4. Mudah memperoleh. Karena perdagangan obat terlarang dan karena perkembangan obat bius 
yang baru yang sangat cepat, bahan-bahan berbahaya semakin tersedia. Hal-hal ini dan 
keadaan lainnya membuat obat bius lebih mudah diperoleh. Kemudahan memperoleh obat 
bius ini dapat juga menjadikan penggunaannya seakan-akan lebih dapat diterima oleh 
beberapa orang. 

5. Daya tarik iklan. Iklan-iklan tentang orang-orang yang berpenampilan cakap, percaya diri, 
makmur, sehat dapat membuat produk-produk yang tidak diinginkan menjadi menarik. Cara-
cara periklanan yang memikat kadang-kadang meyakinkan dan dapat membuat produk-
produk ini tampak dapat diterima. 

Setelah membahas mengapa orang-orang menyalahgunakan obat bius, tunjuklah hal-hal di papan 
tulis dan tanyakan pada remaja puteri mengapa alasan yang tertulis itu tidak berlaku dan tidak 
membenarkan penyalahgunaan obat bius. 

Jika anda telah menanyakan kepada beberapa anggota kelas sebelumnya mengapa alasan bagi 
penyalahgunaan obat bius tidak berlaku, berdasarkan bahan-bahan dalam pelajaran juga gagasan 
lainnya, mintalah mereka memberikan gagasan mereka pada saat ini. Jika tidak, mintalah para 
anggota kelas membaca pernyataan berikut: 

1. Tekanan kawan sebaya. Kita perlu mengembangkan keyakinan pribadi tentang hal yang benar 
dan yang salah sejak dini dalm hidup kita. Jikalau ada teman sebaya yang mendesak kita 
melakukan hal yang salah, tentu ada juga teman sebaya melakukan hal yang benar yang 
teladannya dapat kita ikuti. Idealnya, kita seharusnya berada diantara mereka yang 
menetapkan jalan kebenaran mereka sendiri dan mengajak orang lain mengikutinya, daripada 
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Penyajian guru 

Kutipan 

berada diantara orang-orang yang dengan lemah menyerah kepada tekanan untuk melakukan 
hal yang salah. Kita dapat lebih banyak menolong orang-orang yang menyalah gunakan obat 
bius dengan 'memberi teladan mengenai hidup orang Kristen yang kuat dan sehat' Kita 
dapat memperlihatkan dalam hidup kita sehari-hari 'pahala karena hidup yang lurus, seperti 
kesehatan yang baik, kebahagiaan, kedamaian, dan prestasi' (Victor L. Brown Ir "O and A" 
New Era, Mei 1971, hal. 33). 

2" P e l a r i " n - Tekanan dan tuntutan pengalaman hidup adalah nyata. Setiap orang perlu terbebas 
atau berubah sekali-kali, tetapi dengan cara yang dapat diterima. Pembebasan ini dapat datang 
melalui membicarakan masalah bersama keluarga, teman, para pemimpin gereja dan guru 
atau penasihat profesional. Perubahan dapat datang dalam bentuk hiburan yang sehat -
kegiatan olah raga dan budaya, hoby yang kreatif, liburan, istirahat, dan melayani orang lain 
Jenis hiburan ini tidak hanya menjadi pembebas tekanan, tetapi juga memberikan sumbangan 
pada rasa harga diri. Kita hendaknya menghindari penggunaan dan penyalahgunaan alkohol 
serta obat bius sebagai cara pelarian dari tanggung jawab kita untuk bertindak bagi diri kita. 

3. Ketidakdewasaan. Proses untuk tumbuh dewasa dan belajar adalah sesuatu yang kita semua 
alami Proses wajar ini mungkin sekali menghasilkan kesalahan sepanjang jalan. Meskipun 
demikian tumbuh dewasa serta belajar dapat disertai dengan penilaian yang baik dan 
pengendalian diri dalam masing-masing tahap. Sayangnya bahwa beberapa "(kaum) remaja 
yang menurutkan kesenangan hati...mencari kegairahan untuk membumbui tahun-tahun 
pertumbuhan yang penuh ketidaksabaran dengan kedewasaan itu. Mendengar tentang 

gejolak'obat bius tetapi hanya mendapat sedikit sekali atau tidak mendapat pengertian 
mengenai bahaya yang menyertainya, beberapa kaum remaja ini mulai terlibat dengan sengaja 
atau kadang-kadang bahkan tidak dengan sengaja - dan obat-obat yang merusak" (Hillyard 

Drug Abuse," him. 41). 3 

4. Mudah memperoleh. Kemudahan memperoleh sesuatu tidaklah berarti bahwa hal itu baik atau 
bahwa kita perlu mengambilnya. Kita harus mengembangkan kekuatan pribadi untuk 
melindungi diri kita dari barang-barang yang banyak terdapat di masyarakat, tetapi yang 
idak sangat dibutuhkan. Sesungguhnya dengan mudah didapatnya obat-obat baru yang 

m a n J u r d a n a s i n S d a l a ™ jumlah yang besar merupakan satu faktor (dalam 
penggunaannya semakin meningkat) ... Obat-obatan ini dengan sangat cepat menyebar ke 
dalam pemakaian sehari-hari, dan penggunaan obat-obatan ini yang seperti sebuah penopang 
untuk membantu orang-orang mengatasi pencobaan hidup sehari-hari bahkan yang paling 
hal 42)n m e n j a d i k a n s e m u a n y a i t u menjadi hal yang lumrah. (Hillyard, "Drug Abused 

5. Daya tarik /WanKarena iklan menyampaikan informasi, iklan itu seringkah mengubah 
menyelewengkan, atau hanya memberi keterangan secara sebagian. Beberapa iklan 
menjanjikan bahwa obat-obatan dapat menyembuhkan segala penyakit. Kita memerlukan 
pengertian yang cukup agar kita dapat menggunakan penilaian yang baik dalam mengevaluasi 
iklan. Jika kita tidak siaga, kita dapat menjadi "terbiasa menganggap obat-obatan itu sebagai 
pengobatan sehari-hari dan penyembuh seketika untuk apa pun yang dapat membuat kita 
sakit atau yang membuat kita tidak bahagia" (Hillyard, "Drug Abuse," him. 42). 

Jelaskan bahwa daripada disesatkan oleh alasan-alasan yang nampaknya membenarkan 
penyalahgunaan obat-obatan, kita perlu menggabungkan pengetahuan dengan kebijaksanaan 
untuk membentengi diri kita melawan kelemahan serta tipu muslihat. 

"Obat bius dan alkohol nampaknya menjadi pemikat yang sangat istimewa pada generasi kita, 
meskipun obat bius dan alkohol itu digunakan oleh umat manusia dalam bentuk dan alasan 
yang berbeda-beda sejak permulaan zaman. Bahan-bahan itu selalu menjanjikan kebebasan. 
Bahan-bahan itu selalu berdusta" (E. Brent Frazier, "Drugs: Why Do Kids Start? How Can You 
Help? Ensign, Agust. 1975, hal. 67). 

Kita Harus Memahami Akibat Penyalahgunaan Obat Bius 

Penyajian guru Jelaskan bahwa obat-obatan yang sah, diberikan oleh atau diperoleh melalui dokter sering 
diperlukan untuk kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Meskipun demikian, kalau digunakan 
berlawanan dengan atau tanpa petunjuk dokter, obat-obatitu dapat berbahaya. Obat bius lainnya 
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Diskusi 

Studi kasus 

Diskusi 

Studi kasus 

Diskusi 

Studi kasus 

termasuk obat tanpa resep dokter, jika dipakai untuk alasan yang salah, merusak tubuh maupun 

• Apa sajakah akibat jasmani dan rohani dari penyalahgunaan obat bius? 

Tekankan pengertian bahwa orang-orang yang menggunakan obat bius semacam itu biasanya 
melakukannya dengan sangat sadar, dengan mencari dalih bahwa mereka memiliki hak untuk 
melakukan apa yang mereka pilih, bahwa mereka dibenarkan untuk alasan yang mungkin or-
ang lain mau atau tidak memahaminya, bahwa bahan-bahan itu tidak berbahaya, dan sering 
bahwa akibat-akibatnya tidak serius atau tidak apa-apa. Alasan ini dan alasan lainnya yang 
tidak dapat diterima dapat menghasilkan keputusan yang patut disayangkan karena menyalah 
gunakan obat bius. Keputusan semacam ini - meskipun untukeksperimen - tidak hanya merusak 
orang itu sendiri tetapi juga orang lain yang berada disekitarnya. Penggunaan obat-obat 
berbahaya ini bukan hanya persoalan pribadi atau perorangan; hal ini tidak dapat dielakkan 
lagi sangat mempengaruhi hidup orang lain yang seringkah tidak bersalah, dan hal itu 
mengakibatkan dukacita yang tidak ada gunanya. Penyalahgunaan obat bius merupakan ajakan 
yang membahayakan serta sembrono sampai kepada kesulitan yang lebih dalam, lebih 
menyakitkan hati, dan bahkan mungkin bencana. 
Studi kasus berikut ini adalah laporan yang sesungguhnya dari kaum remaja yang telah terlibat 
dalam penyalahgunaan obat bius. Mintalah para anggota kelas membacanya dengan nyaring. 
Lalu bahaslah beberapa rincian masing-masing kasus untuk membantu remaja puteri mengetahui 
akibat yang merusak dari penyalahgunaan obat bius. 

Jim adalah seorang Imam Orang-orang Suci Zaman Akhir yang aktif. Ia juga bergabung dalam 
regu sepak bola sekolah lanjutan. Beberapa anggota regu itu berkumpul bersama pada akhir 
pekan untuk minum bir dan menghisap marijuana (ganja), dan Jim bermaksud ikut serta dengan 
mereka. Ia pikir bahwa ia tidak akan minum atau menghisap; ia hanya akan menikmati 
penemanan teman-temannya. Meskipun demikian, ia tahu bahwa orang tuanya tidak akan setuju 
jika mereka tahu kemana ia pergi. Lambat laun ia menyerah pada tekanan kawan sebayanya 
dan mulai minum bir dan menghisap ganja bersama mereka. Setiap kali ia melakukannya, ia 
pulang dengan menanggung beban karena telah melakukan sesuatu yang sangat keliru. Karena 
hati nuraninya mengganggu dirinya, ia mulai mencari dalih untuk tidak berperan serta dalam 
kegiatan gereja dan mulai merasa terasing dari keluarganya. 

• Apa akibat langsung karena penggunaan obat bius terhadap Jim? 

• Apakah kemungkinan akibat jangka panjang? 
• Bagaimana keterlibatan Jim dengan penggunaan obat bius mempengaruhi dirinya secara 
jasmani maupun rohani? 
• Barbara menjadi kecanduan heroin pada usia duabelas tahun, setelah selama 2 tahun 
menggunakan ganja secara berlebihan. Kecanduan heroin telah membuatnya, pada usia yang 
sangat muda itu, melacur dan mencuri. Disamping heroin, ia juga secara berlebihan menggunakan 
alkohol dan obat tidur. Tepat dua bulan setelah ulang tahunnya yang kedelapanbelas, ia telah 
menggunakan LSD dalam dosis tinggi, dan obat bius ini, bersama dengan obat-obat lainnya, 
benar-benar telah merusak pikirannya" (Hillyard, "Drug Abuse", hal. 41). 

• Bagaimana perasaan anda mendengar kisah ini? 
Bahaslah keterlibatan Barbara yang semakin dalam dengan beberapa jenis obat bius! 

• Pengaruh apakah yang akan terjadi terhadap anda atas pengalaman Barbara apabila ia adalah 
saudara perempuan anda atau teman dekat anda? Akibat apakah yang mungkin terjadi pada 
keluarga itu? 
• Selama tahun-tahun perjuangan dan kemunduran Barbara, bagaimana ia dirusak secara jasmani 
dan rohani? 

Ketika mereka berjalan pulang dari sekolah, Janet dan teman-temannya bermaksud menurunkan 
berat badan. Mereka berhenti di sebuah toko, dan masing-masing membeli satu pak pil diet 
yang diiklankan sebagai cara yang paling mudah untuk mengurangi berat badan. Dalam waktu 
singkat, sebagian besar gadis itu ada yang kehilangan berat seperti yang diinginkan atau 
menghentikan minum pil. Meskipun demikian, Janet memperhatikan bahwa ketika ia 
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menggunakan pil ia merasa lebih bertenaga, jadi ia terus menggunakannya, meskipun ia telah 
kehilangan berat seperti yang diinginkannya. Kelihatannya pil-pil itu memungkinkannya 
memperoleh lebih banyak energi setiap harinya. Ia tidak dapat melihat bahayanya karena pil ini 
bukanlah obat yang perlu resep dan sah. Ia tidak pernah menyadari bahwa ia menjadi bergantung 
pada pil itu sampai ia memutuskan untuk berhenti menggunakannya. 

• Mengapa hal ini bukan cara yang baik untuk menurunkan berat badan? Apa bahayanya 
bergantung pada pil yang mengendalikan selera? 

• Apa akibat - jasmani, emosi, dan rohani - yang dapat diakibatkan dari penyalahgunaan obat 
bius terhadap Janet? 

• Apa akibat penyalahgunaan obat bius ini bagi masa depan Janet? 

Bahaslah bahaya kecanduan secara tanpa rasa bersalah atau bergantung pada obat-obatan tanpa 
resep yang rupa-rupanya berbahaya? 

"Kira-kira pada saat ini setahun yang lalu... saya berada di suatu tempat... pikiran saya melayang-
layang dengan satu atau lain hal. Saya tinggal jauh dari rumah di dunia yang penuh dengan 
kepura-puraan akan keajaiban obat bius, penuh dengan khayalan. Apa yang ada di sekeliling 
saya bukanlah apa yang sedang saya cari. 

"Pada saat saya terus memberitahu diri saya, "Engkau bahagia," saya bertanya-tanya mengapa 
saya harus berupaya keras untuk meyakinkan diri saya. Saya menjadi bergantung pada sesuatu 
di luar diri saya. Semakin saya mendekat ke dalam kancah, saya semakin jauh dari teman-teman 
saya. 

"Dimanakah saya? Apakah saya ini? Siapakah saya? Saya diburu pertanyaan ini siang dan malam, 
dan hari demi hari saya dibawa semakin jauh dari jawaban-jawabannnya. 

"Pada suatu malam sewaktu saya berjalan di jalan di bawah pengaruh yang hanya diketahui 
oleh penjual obat bius saya, saya mendapat penemuan. Ditengah-tengah kebebasan ini satu-
satunya hal yang saya dapatkan adalah kematian. Dan saya berdiri sendirian, dicekam 
kecemasan" (Charleen Hurson, "Start the World; I Want to Get On," Apr. 1972, him. 12). 

• Apa saja akibat jasmani dan rohani dari pengalaman semacam ini? 

• Bagaimana gadis ini dapat mengatasi masalahnya dan mengubah kehidupannya? 

Mintalah seorang anggota kelas membaca pernyataan berikut: 

"Cerdiklah. Janganlah berpandangan dangkal untuk memperturutkan kata hati dalam 
penggunaan alkohol, tembakau, dan obat bius. Tidaklah bijak kalau melakukannya. Itu bodoh, 
jika anda mau memaafkan perkataan yang kasar, menggunakan kokain, marijuana, atau segala 
macam obat bius lainnya yang merampas pengendalian pikiran anda. Setelah segala obat bius 
menyebabkan "melambung", terjadilah suatu reaksi "menurun". Mengapa membuang-buang 
uang untuk hal-hal yang hanya dapat merugikan anda? Mengapa menjadi budak dari kebiasaan 
yang hanya dapat menghalangi dan memendekkan perjalanan masa depan anda? (Gordon B. 
Hinckley, dalam Conference Report, Okt. 1981, him. 57; atau Ensign, Nop. 1981, him. 40-41). 

Peragakan poster mengenai pesan dari 1 Korintus 3:17. Baca dan bahaslah ayat ini dan mintalah 
remaja putri menandainya dalam tulisan suci mereka. Tekankan bahwa peringatan dan janji 
Kata-kata Bijaksana (A&P 89) diterapkan untuk penggunaan dan penyalahgunaan obat bius. 
Kesembronoan dalam menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk tubuh adalah bertentangan 
dengan nasihat serta perintah-perintah Tuhan. 

Gambar pilihan 
dan ayat suci 

Penyajian guru 
Kesimpulan 

Tekankan bahwa satu-satunya keputusan bijaksana berkenaan dengan setiap obat-obat berbahaya 
ialah hanya dengan menggunakan salah satu pun, meskipun dalam jumlah kecil. Bacalah 
pernyataan berikut: 

"Banyak sekali orang yang mengatakan, 'Sebatang sigaret, secangkir teh atau kopi, sekali hisap 
marijuana tidak akan membuat anda sakit, dan seteguk alkohol tentu saja tidak akan menyakiti 
siapa pun/ 
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"Saya ingin menekankan bahwa jika pada awalnya anda tidak pernah menggunakan maka anda 
tidak akan mengambil yang kedua. Anda tidak akan pernah menjadi peminum alkohol atau 
pencandu" (N. Eldon Tanner, dalam Conference Report, Apr. 1975, him. 114; atau Ensign, Mei 
1975, him. 77). 

Penerapan Pelajaran 

Mintalah remaja putri membuat tekad pribadi untuk tidak pernah menyalahgunakan obat bius 
atau bergaul dengan teman-teman yang menggunakannya. Sarankan agar mereka juga berusaha 
menolong orang lain memahami bahaya dan sakit jantung yang dapat dihasilkan oleh 
penyalahgunaan obat bius ke dalam kehidupan mereka dan kehidupan orang yang berada di 
sekitar mereka. 
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Perawatan Kesehatan di Rumah Pelajaran 36 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan mengenali nilai serta manfaat perawatan kesehatan yang baik di rumah. 

PERSIAPAN 1. Siapkan selebaran untuk "Test benar dan salah" bagi setiap remaja puteri. 

2. Jika anda mau, tugasi remaja puteri untuk menyajikan cerita, ayat suci, dan kutipan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Diskusi 

Pendahuluan 

Mintalah remaja puteri menceritakan pengalaman pribadi mengenai merawat seseorang yang 
sakit di rumah mereka. Apa yang mereka pelajari dari pengalaman ini? Apa yang mereka 
harapkan agar mereka tahu apabila mereka membantu merawat orang itu. 

Kita Memiliki Banyak Kesempatan Memberikan Perawatan Kesehatan di Rumah Kita 

Penyajian guru Memelihara kesehatan yang baik serta mencegah kecelakaan adalah dua pandangan penting 
dalam menyediakan perawatan kesehatan di rumah. Sekalipun tindakan pencegahan ini telah 
dipatuhi dengan seksama, sewaktu-waktu kecelakaan atau penyakit biasanya menimpa setiap 
keluarga. Oleh karena itu sangatlah bijaksana untuk memiliki beberapa pengetahuan tentang 
pertolongan pertama dan perawatan di rumah. Kisah berikut ini menunjukkan berbagai 
kecakapan yang dapat dipelajari setiap orang untuk memberikan perawatan kesehatan yang 
baik bagi pasien yang berusia lanjut di rumah. 

C e n t a A n n berusia duabelas tahun ketika neneknya yang bernama Olsen jatuh di halaman belakang 
dan pinggul kanannya patah. Para dokter memasang sebatang pen di tulang yang retak agar 
menahannya dan menyambungnya. 

Nenek Olsen diijinkan meninggalkan rumah sakit setelah dirawat selama lima hari, tetapi para 
dokter menyarankan agar ia tinggal di rumah jompo atau tempat lain dimana ia dapat 
memperoleh perawatan yang semestinya sampai tulangnya menyambung. Ibu Ann menanyakan 
kepada keluarga apakah mereka bersedia berbagi tanggung jawab untuk merawat nenek mereka 
jika ia datang untuk tinggal bersama mereka. Mereka akan melakukan kerja tambahan, seperti 
mencuci selimut dan baju tidur, menyiapkan makanan di nampan, menggosok punggung dan 
kakinya dengan balsam, menolongnya latihan, mendorong kursi rodanya dan tetap membuatnya 
bersenang hati dengan percakapan yang ramah. 

Ann, Ben (adiknya yang berumur enam tahun), dan Frances serta Margaret (kakak kembarnya) 
setuju membantu dengan perawatan. Pada mulanya neneknya tidak diperbolehkan 
meninggalkan tempat tidurnya. Para gadis yang lebih besar mengganti spreinya. Yang seorang 
memiringkan nenek dari satu sisi ke sisi lainnya sementara yang lainnya bersamaan mengganti 
sprei setengah tempat tidur. Ann dan si kembar menyiapkan nampan nenek pada saatnya makan, 
Ben membawa handuk kecil untuk menyeka tangan dan wajahnya. Pada hari Minggu, Ann 
akan memetik mawar dari kebun dan menaruhnya dalam jambangan di baki makan malan 
nenek. Ini selalu mendatangkan senyuman di wajah nenek. 

Ben suka menggosok balsam pada tangan dan lengan nenek. Sebagai gantinya, nenek 
menceritakan kisah tentang kakek Olsen kepadanya, yang sudah meninggal setahun sebelum 
Ben lahir. Pada suatu malam, ketika nenek Olsen kecil hati terhadap kesembuhannya yang lambat 
ayah Ann memberkatinya. 

Ketika kakak-kakak Ann tahu bahwa musik yang keras membuat nenek gelisah, mereka 
mengecilkannya. Ibu membawa kursi roda dan alat bantu berjalan dari panti penyediaan alat-
alat kedokteran. Nenek memperoleh kembali kekuatannya dengan duduk di kursi roda selama 
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beberapa jam. Ben dan Ann bergantian membantunya menjalankan latihan yang diberikan dokter 
kepadanya. Anak-anak enang mendorongnya berkeliling rumah dan berkeliling lingkungan 
apabila hari sedang cerah. Ketika nenek siap untuk berdiri dan belajar menggunakan kakinya 
lagi, ayah menolongnya berdiri di alat bantu jalan yang ringan yang terbuat dari logam . Nenek 
mendorongnya untuk menopang dirinya ketika kakinya menjadi semakin kuat. Akhirnya ia 
menjauhkan alat bantu jalan itu dan hanya menggunakan tongkat untuk menopangnya. 

Ketika nenek tidak lagi memerlukan tongkat berjalan, setiap orang merasa senang. Meskipun 
demikian, keluarga itu merasa sedikit sedih, karena mereka tahu bahwa ia akan segera pulang. 
Nenek Olsen adalah seorang yang mandiri, meskipun ia bersyukur atas pertolongan keluarga 
itu, ia juga senang untuk pulang kembali ke rumahnya dan teman-temannya di daerahnya sendiri. 

Diskusi papan tulis Tulislah di papan tulis beberapa pelajaran berharga yang dipelajari dari keluarga Ann karena 
merawat nenek. 

(Hal-hal berikut dapat dituliskan: kerja sama, kecakapan dan cara-cara kesehatan, nilai berkat 
keimamatan, pelayanan belas kasih, tertib diri, tidak mementingkan diri, iba hati, bagaimana 
menyesuaikan diri dengan keadaan baru di rumah mereka.) 

• Bagaimana pengalaman ini dapat menolong mempersiapkan mereka merawat keluarga mereka 
di masa yang akan datang? 

Diskusi Keadaan lain apakah yang menuntut kecakapan perawatan kesehatan yang dapat terjadi di 
rumah? (Kelahiran bayi, kecelakaan, penyakit lama atau gawat, penyembuhan dari operasi, 
perawatan anggota keluarga yang cacat, penyakit kronis.) 

Ayat suci 

Penyajian guru 

Diskusi 

Kita Dapat Belajar Kecakapan Dasar Perawatan Kesehatan 

Mintalah para anggota kelas membaca dan menandai ayat dalam Ajaran dan Perjanjian 38:30 
"Kalau kamu telah siap, jangan kamu takut." 

Menjadi siap lebih dari pada semata-mata memiliki persediaan untuk keadaan darurat dan 
penyakit. Hal ini meliputi memiliki kecakapan serta informasi penting yang akan menolong 
kita berfungsi sebagaimana mestinya. Kadang-kadang melakukan hal yang salah dalam keadaan 
darurat lebih berbahaya daripada tidak melakukan apapun. Dalam keadaan lain, hanya tindakan 
yang tepat dan seketika dapat menyelamatkan nyawa. Memp£lajari beberapa kecakapan ini 
akan memberi kita rasa percaya diri dan kemampuan untuk melakukan dengan bijaksana apabila 
kebutuhan muncul. 

• Bagaimana persiapan kita untuk menangani orang yang terluka atau dalam keadaan perawatan 
kesehatan dapat mempengaruhi kelakuan dan tanggapan kita sendiri terhadap orang yang terluka 
atau orang" yang sakit? 
Sertakan gagasan berikut dalam diskusi anda. Jika anda terlalu gugup atau kuatir, orang yang 
terluka atau sakit itu akan merasakan kecemasan ini dan juga menjadi kuatir. Anda hendaknya 
tampak tenang. Jika anda memiliki rasa takut, berdoalah dalam hati. Bapa Surgawi akan menolong 
anda untuk tetap memiliki sikap tenang serta meyakinkan dan akan mengilhami anda untuk 
melakukan hal yang betul. Sangat penting untuk memperoleh bantuan dari orang-orang yang 
tahu apa yang harus diperbuat, khususnya dalam keadaan gawat darurat. Hal ini juga akan 
menolong anda tetap memiliki sikap yang tenang. 

Perawatan yang tepat bagi bayi atau anak yang baru belajar berjalan merupakan keahlian yang 
penting. Karena sebagian besar remaja puteri akan menjaga bayi di rumah sendiri dan di keluarga 
lainnya, mereka harus memiliki informasi tertentu yang dapat diperoleh dengan mudah. 

• Informasi apa yang anda butuhkan ketika^menjaga anak-anak? (Alamat rumah dimana bayi 
dijaga, nomor telepon dan alamat dimana orangtuanya akan berada, nama dokter keluarga dan 
nomor telepon, nomor darurat paramedis, dan pemadam kebakaran, nomor telepon sanak 
saudara atau teman yang bertanggung jawab apabila orangtuanya tidak dapat dihubungi.) 

Meskipun mungkin anda tidak akan pernah menggunakan segala informasi ini, dengan 
memilikinya akan memberikan rasa percaya kepada anda yang akan menolong anda bertindak 
secara bijaksana dalam keadaan darurat. 
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Pikiran yang sehat merupakan dasar sebagian besar perawatan bayi. Sebagai contoh, pikirkan 
pertanyaan berikut: 

• Apa saja peringatan yang diberikan dalam merawat bayi? Anakyang baru belajar berjalan? 

Bahaslah jawaban para remaja puteri dan tambahkan beberapa peringatan lain seperti: jangan 
meninggalkan bayi sendirian di sofa atau di tempat tidur, atau di bak mandi; jangan meninggalkan 
anak tanpa pengawasan di lapangan bermain; mengangkat dan menepuk punggung supaya 
bersendawa selama memberi makan. 

Tanyakan kepada para remaja puteri prosedur lain yang harus diketahui para penjaga bayi. 

Test Benar dan Salah Berilah setiap remaja puteri lembaran yang benar dan salah untuk menguji pengetahuannya 
tentang pertolongan pertama dan tehnik-tehnik perawatan kesehatan darurat lainnya. 

Test Benar dan Salah 

1. Cara terbaik untuk menghentikan pendarahan ialah memberi penekanan langsung dengan 
secarik kain dilipat atau telapak tangan di atas luka. 

2. Keadaan darurat pernapasan terjadi ketika pernapasan berhenti dan kurban tersedak tidak 
dapat berbicara. Gunakan cara Heimlich. 

3. Jangan mencoba prosedur yang sama sekali tidak anda ketahui karena anda dapat 
mengakibatkan cedera yang lebih parah. Carilah bantuan tenaga ahli secepat mungkin. 

4. Janganlah memindahkan orang yang cedera sampai bantuan medis tiba kecuali kurban 
berada dalam keadaan yang lebih berbahaya di tempat dia berada. 

5. Jika kurban menelan zat kimia yang berbahaya atau racun, teleponlah kantor pengawasan 
keracunan atau rumah sakit terdekat untuk minta petunjuk sebelum melakukan sesuatu. 

6. Jangan memberi makanan atau minuman kepada pasien yang tidak sadar. 

7. Selama dilakukan pernapasan buatan dari mulut ke mulut, kepala pasien hendaknya ditarik 
kebelakang sehingga dagu menengadah ke atas. Hidung hendaknya dipijit pelan-pelan untuk 
mencegah kebocoran udara melalui lubang hidung. 

8. Untuk melindungi orang yang cedera dari shock, ia hendaknya tetap berbaring dan ditutupi 
selimut jika ia kedinginan. 

9. Sikap yang tenang dan meyakinkan dari orang yang memberi pertolongan pertama akan 
menghibur kurban dart menenangkan rasa takut yang mungkin akan memperbesar shock. 

10. Kompres dingin yang ditempelkan pada luka memar mengurangi kemungkinan 
pembengkakan dan pendarahan di bawah jaringan. 

11. Turniket adalah cara yang berbahaya untuk menghentikan pendarahan dan tidak lagi 
merupakan tehnik pertolongan pertama yang dapat diterima kecuali jika pendarahan yang 
hebat tidak dapat dihentikan dengan cara apapun. 

12. Goresan kecil yang diakibatkan oleh gesekan atau garukan pada kulit hendaknya dibasuh 
dengan sabun dan air untuk mencegah infeksi. 

13. Jika seseorang dengan tidak sengaja terkena zat kimia di mata, cepat cuci mata itu dengan 
air yang banyak. Rendamlah waslap (kain penyeka tubuh) yang bersih di air dingin yang 
mengalir dan peras air itu ke dalam sudut mata dengan kepala pasien dimiringkan sehingga 
air itu dapat mengalir keluar dari sisi mata sebelah luar. Ulangi cara ini untuk mengeluarkan 
semua yang menyebabkan pedih. 

14. Setiap orang hendaknya belajar melindungi dirinya dari panas atau dingin yang berlebihan. 

15. Jangan memindahkan kurban yang patah kecuali benar-benar diperlukan. 

16. Seseorang yang terkena pukulan yang sangat keras pada kepalanya hendaknya diberi 
perhatian medis, sekalipun jika ia sadar, dan hendaknya dijaga secara seksama selama 
duapuluh empat sampai empatpuluh delapan jam sesudahnya. 

17. Janganlah meninggalkan anak tanpa pengawasan dalam mobil yang tertutup, khususnya 
di udara yang panas. 
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Diskusi 

18. Cara terbaik untuk memadamkan api pada pakaian seseorang ialah menggulung kurban 
dalam karpet atau selimut atau menggulingkannya di tanah. 

19. Anda hendaknya ingat atau selalu siap nomor telepon darurat di lingkungan anda. 

20. Jauhkan segala zat kimia dan beracun dari jangkauan anak-anak. 

(Diadaptasi dari Kursus Pelajaran Lembaga Pertolongan, 1976-77, hal. 39-66.) 

Remaja puteri akan menyadari bahwa semua jawaban adalah benar. Bahaslah setiap pertanyaan 
yang mereka tidak pasti. Mintalah remaja puteri membawa pulang kertas test mereka sebagai 
petunjuk dan pelajaran di masa yang akan datang. 

Kesimpulan 

Adalah penting untuk tahu praktek-praktek pertolongan pertama dan keahlian merawat 
kesehatan yang lainnya di rumah. Kita hendaknya belajar dan selalu mengikuti prosedur yang 
baru. Dengan mengetahui prosedur yang sederhana dan benar membuat merawat orang lain 
lebih mudah dan dapat menyelamatkan nyawa. 

Penyajian guru 

Penyajian guru 

Penerapan Pelajaran 

1. Tanyakan pada para anggota kelas manakah dari bidang berikut ini yang mereka ingin 
petunjuk yang lebih banyak lagi. Dengan persetujuan pemimpin keimamatai) anda, 
rencanakan semacam demonstrasi untuk kegiatan hari kerja. Jangan mendemonstrasikan pada 
hari Minggu. 
a. Seorang ibu yang telah terlatih atau benar-benar tahu tentang perawatan anak-anak, atau 

seorang jururawat, untuk mendemonstrasikan perawatan bayi, seperti memandikan dan 
memberi makan. 

b. Seorang yang memiliki keahlian seperti pemimpin pramuka, tenaga sukarela Palang Merah, 
dokter, atau jururawat untuk mendemonstrasikan cara membuat pernapasan buatan 
melalui mulut ke mulut, cara Heimlich untuk seseorang yang tersedak, memakaikan 
penekan atau menghentikan pendarahan, perawatan untuk shock. 

2. Mintalah seseorang yang memiliki keahlian untuk mendemonstrasikan keahlian merawat di 
rumah, seperti mengganti sprei selagi pasien berada di tempat tidur, memeriksa urat nadi 
dan suhu. 

3. Selama pelajaran, mainkan peran bagaimana menelepon untuk mencari pertolongan darurat 
kepada bagian pemadam kebakaran atau dokter, memberi tanda pengenal yang tepat, alamat, 
dan sifat darurat itu. 

4. Doronglah remaja puteri untuk mendaftar dalam kursus Palang Merah mengenai Pertolongan 
Pertama pada kecelakaan atau perawatan di rumah atau kursus lainnya yang serupa yang 
tersedia. 

Test Benar dan Salah 

1. Cara terbaik untuk menghentikan pendarahan ialah memberi penekanan langsung dengan 
secarik kain dilipat atau telapak tangan di atas luka. 

2. Keadaan darurat pernapasan terjadi ketika pernapasan berhenti dan kurban tersedak tidak 
dapat berbicara. Gunakan cara Heimlich. 

3. Jangan mencoba prosedur yang sama sekali tidak anda ketahui karena anda dapat 
mengakibatkan cedera yang lebih parah. Carilah bantuan tenaga ahli secepat mungkin. 

4. Janganlah memindahkan orang yang cedera sampai bantuan medis tiba kecuali kurban 
berada dalam keadaan yang lebih berbahaya di tempat dia berada. 

5. Jika kurban menelan zat kimia yang berbahaya atau racun, teleponlah kantor pengawasan 
keracunan atau rumah sakit terdekat untuk minta petunjuk sebelum melakukan sesuatu. 

6. Jangan memberi makanan atau minuman kepada pasien yang tidak sadar. 
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7. Selama dilakukan pernapasan buatan dari mulut ke mulut, kepala pasien hendaknya ditarik 
kebelakang sehingga dagu menengadah ke atas. Hidung hendaknya "dipijit pelan-pelan untuk 
mencegah kebocoran udara melalui lubang hidung. 

8. Untuk melindungi orang yang cedera dari shock, ia hendaknya tetap berbaring dan ditutupi 
selimut jika ia kedinginan. 

9. Sikap yang tenang dan meyakinkan dari orang yang memberi pertolongan pertama akan 
menghibur kurban dan menenangkan rasa takut yang mungkin akan memperbesar shock. 

10. Kompres dingin yang ditempelkan pada luka memar mengurangi kemungkinan 
pembengkakan dan pendarahan di bawah jaringan. 

11. Turniket adalah cara yang berbahaya untuk menghentikan pendarahan dan tidak lagi 
merupakan tehnik pertolongan pertama yang dapat diterima kecuali jika pendarahan yang 
hebat tidak dapat dihentikan dengan cara apapun. 

12. Goresan kecil yang diakibatkan oleh gesekan atau garukan pada kulit hendaknya dibasuh 
dengan sabun dan air untuk mencegah infeksi. 

13. Jika seseorang dengan tidak sengaja terkena zat kimia di mata, cepat cuci mata itu dengan 
air yang banyak. Rendamlah waslap (kain penyeka tubuh) yang bersih di air dingin yang 
mengalir dan peras air itu ke dalam sudut mata dengan kepala pasien dimiringkan sehingga 
air itu dapat mengalir keluar dari sisi mata sebelah luar. Ulangi cara ini untuk mengeluarkan 
semua yang menyebabkan pedih. 

14. Setiap orang hendaknya belajar melindungi dirinya dari panas atau dingin yang berlebihan. 

15. Jangan memindahkan kurban yang patah kecuali benar-benar diperlukan. 

16. Seseorang yang terkena pukulan yang sangat keras pada kepalanya hendaknya diberi 
perhatian medis, sekalipun jika ia sadar, dan hendaknya dijaga secara seksama selama 
duapuluh empat sampai empatpuluh delapan jam sesudahnya. 

17. Janganlah meninggalkan anak tanpa pengawasan dalam mobil yang tertutup, khususnya 
di udara yang panas. 

18. Cara terbaik untuk memadamkan api pada pakaian seseorang ialah menggulung kurban 
dalam karpet atau selimut atau menggulingkannya di tanah. 

19. Anda hendaknya ingat atau selalu siap nomor telepon darurat di lingkungan anda. 

20. Jauhkan segala zat kimia dan beracun dari jangkauan anak-anak. 

(Diadaptasi dari Kursus Pelajaran Lembaga Pertolongan, 1976-77, hal. 39-66.) 
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Pelajaran 36 Kemampuan untuk Berhasil 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk berhasil. 

PERSIAPAN 1. Bawalah kertas dan pensil bagi setiap remaja puteri. 

2. Tugasi remaja puteri untuk memberikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda mau. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan 

Kutipan Bacalah kutipan berikut: 

"Salah satu kelemahan terbesar pada sebagian besar dari kita adalah kurang percaya diri. Salah 
satu kegagalan yang biasa kita lakukan adalah meremehkan nilai kita yang maha hebat" (L. 
Tom Perry, "Be the Best of Whatever You Are", dalam Speeches of the Year, 1974 [Provo: Brigham 
Young University Press, 1975], hal. 77). 

Berilah setiap remaja puteri selembar kertas dan pensil. Mintalah setiap orang membuat daftar 
mengenai hal-hal yang tidak ia senangi dari dirinya. Daftar ini hanya untuk dia, ia tidak perlu 
membagikannya kepada orang lain. Kemudian mintalah para gadis memberi tanda silang segala 
kebutuhan materi yang ada di daftar mereka yang tidak dapat segera mereka peroleh dengan 
penghasilan mereka saat ini. Lalu mintalah mereka memberi tanda silang semua sifat jasmani 
yang tidak dapat mereka ubah (misalnya, tinggi badan, warna mata, bentuk dagu, ukuran kaki). 
Mintalah para gadis melihat ke daftar mereka lagi. Mungkin mereka akan melihat bahwa hanya 
ada beberapa hal yang tersisa. Hal-hal ini mungkin termasuk sifat rohani, watak dan pribadi, 
serta pembawaan jasmani yang dapat diperbaiki lewat diet dan perawatan. 

Tegaskan bahwa banyak sekali hal yang tidak kita sukai dari diri kita yang tidak dapat diubah. 
Apabila kita menerima hal ini sebagai keunikan tabiat kita, kita kemudian dapat mengarahkan 
waktu, tenaga, dan perhatian kita ke bidang dimana kita dapat membuat kemajuan. Pelajaran ini 
akan dipusatkan pada bidang-bidang itu dimana kita dapat membuat kemajuan dan dengan 
demikian meningkatkan kemampuan kita untuk berhasil. 

Kita Seharusnya Jangan Meremehkan Diri Kita 

Penyajian guru Setiap hari kita dihadapkan pada sikap serta sifat kita dan orang lain. Seringkah kita 
membandingkan diri kita dengan orang-orang yang kita jumpai. Sayangnya, kita biasanya hanya 
memikirkan kekuatan mereka dan kelemahan kita. Kita berangan-angan se- tinggi, sekurus, 
berpakaian semenarik, secantik, berbakat seperti, secerdas, berkerohanian seperti - dan daftar 
itu terus berkelanjutan dalam benak kita. Setiap kali kita memandang diri kita dengan cara yang 
sedemikian terbatas dan tidak realistis, kita merusak harga diri kita dan gagal untuk memperoleh 
manfaat dari kekuatan serta bakat kita. Khususnya kita dapat dirusak dengan cara bagaimana 
kita memandang diri kita jika kelompok sebaya kita membuat patokan-patokan dan kita tidak 
dapat memenuhi patokan-patokan itu. 

Kutipan Bacalah kutipan berikut: 

"Gambaran diri yang dangkal tidak ^dikembangkan] dengan selalu membiarkan orang lain 
membuat standar kita dan dengan terbiasa mengalah pada tekanan kawan sebaya. Kaum remaja 
terlalu sering bergantung pada citra orang lain daripada citra mereka sendiri" (James E. Faust, 
Ensign, Mei 1981, hal. 9 atau dalam Conference Report, April 1981, hal. 8). 

Diskusi Mintalah para gadis memikirkan daftar yang telah mereka buat mengenai hal-hal yang tidak 
mereka sukai dari diri mereka. 

Kegiatan 

Penyajian guru 
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• Mengapa kadang-kadang kita melebih-lebihkan kelemahan kita? 

• Bagaimana meremehkan diri kita dapat mematahkan bakat kita, kegiatan gereja kita dan 
kesempatan kepemimpinan kita? 

Kutipan Bacalah kutipan dari Penatua Marvin J. Ashton berikut: 

"Seorang guru yang bijaksana dan presiden Lembaga Pertolongan Wilayah ... menayangkan 
sebuah gambar besar di layar. Gambar itu menunjukkan seorang anak lelaki dengan mata 
bersinar-sinar dengan rambut tidak tersisir serta tangan terlipat, sedang khusuk berpikir. Tulisan 
di bawah gambar terbaca, "Saya tahu bahwa saya adalah orang penting karena Allah tidak 
membuat barang rongsokan." Perkenankan saya mengulang, "Saya tahu bahwa saya adalah 
orang penting karena Allah tidak membuat barang rongsokan" ... 

"Setiap insan di setiap pekerjaan membutuhkan bantuan dalam membangun rasa harga diri 
dan percaya diri ... Gambaran diri seorang terhadap dirinya tidak lebih banyak atau kurang 
daripada yang telah ia pelajari melalui pengalamannya dan hubungan timbal baliknya dengan 
orang lain. Senang sekali mengetahui bahwa seorang telah menolong anak lak-laki dengan tipe 
tertentu mengembangkan jati dirinya. Seseorang, mungkin seorang ibu, guru Pratama, tetangga 
atau bahkan lagu seperti 'Aku anak Allah/ telah membuat anak kecil ini menyadari bahwa ia 
bukanlah barang rongsokan. Ia tahu bahwa ia bukanlah orang yang sukar dikendalikan. Ia tahu 
ia adalah manusia yang dikasihi Bapa Surgawinya" (dalam Conference Report, Okt. 1981, hal. 
125; atau Ensign, Nop. 1981, hal. 89). 

• Pada apa kita melandasi gambaran diri kita? 

Penatua Ashton menegaskan bahwa gambaran diri seseorang terhadap dirinya didasarkan pada 
pengalamannya sendiri dan pengaruh timbal baliknya dengan orang lain. Harga diri dapat 
dipengaruhi baik oleh apa yang kita sadari maupun oleh apa yang dikatakan orang lain kepada 
kita. 

Ketika anda membaca pernyataan berikut ini, mintalah para gadis mendengarkan sebuah cara 
barudan yang lebih ampuh untuk mengevaluasi gambaran diri mereka. 

Diskusi kutipan "Nilai iman kepada Allah serta perilaku yang bajik... sering ditolak banyak orang sebagai barang 
yang tidak berharga. Ini adalah jalan menuju kegagalan karena hal itu tidak memperhitungkan 
pentingnya hal-hal yang subyektif yang sangat kuat yang kita ketahui namun tidak dapat diukur. 
Sebagai contoh, saya mengasihi isteri dan keluarga saya, dan saya merasakan kasih mereka 
kepada saya. Anda tidak dapat mengukur betapa dalamnya rasa kasih kami, tetapi kasih itu 
sangat nyata bagi kami. Rasa sakit juga sulit diukur, tetapi itu adalah nyata. Hal yang sama 
benarnya adalah beriman kepada Allah. Kita dapat mengetahui keberadaanNya tanpa mampu 
mengukur seberapa besar. Paulus mengatakan, "Roh itu bersaksi bersama-sama kita, bahwa 
kita adalah anak-anak Allah" (Roma 8:16) (James E. Faust, dalam Conference Report, Apr. 1981, 
hal. 9; atau Ensign, Mei 1981, hal. 9-10). 
Mintalah para gadis memikirkan tentang apa yang telah dikatakan Penatua Faust tentang hal 
yang sulit diukur tentang diri kita. Tuliskan hal-hal itu di papan tulis. 

• Pengaruh apa saja yang dapat mempengaruhi yang kita rasakan tentang diri kita. Hal ini 
mungkin termasuk -

1. Pengertian tentang sifat ilahi kita sebagai anak-anak Allah. 

2. Bagaimana orangtua kita berbicara kepada kita. 

3. Bagaimana teman terpercaya kita menanggapi kita. 

4. Bagaimana para guru memahami pekerjaan sekolah kita. 

5. Keberhasilan dan kegagalan yang kita alami. 

Diskusi kutipan Eleanor Roosevelt dikenang karena pandangannya ketika ia berkata, "Tidak seorangpun dapat 
membuat anda merasa rendah diri tanpa seijin anda" ("Points to Ponder," Readers Digest, Pebr. 
1963, hal. 261). 

• Mengapa kadang-kadang kita membiarkan orang lain membuat kita merasa rendah diri? 
(Karena seringkah kita sudah percaya hal-hal buruk dari diri kita dan gagal mengingat kekuatan 
serta kemampuan kita karena kita terlalu menguatirkan pendapat orang lain.) 
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• Bagaimana anda dapat mencegah agar tidak meremehkan diri anda? 

Jika remaja puteri menemui kesulitan dalam menjawab pertanyaan ini, mintalah mereka 
memikirkan tentang hal itu sejenak. Sisa pelajaran ini berisikan saran-saran yang akan menolong 
mereka menjawabnya. 

Penyajian guru 

Kutipan 

Diskusi 

Diskusi 

Sikap Kita Terhadap Diri Kita Menolong Kita Berhasil 

Tegaskan bahwa kita semua tidak mempunyai kesamaan dalam bakat, kemampuan, atau potensi, 
tetapi kita masing-masing memiliki sesuatu yang dapat kita lakukan dengan baik. Kita perlu 
menemukan sifat unik kita dan membinanya. Kita perlu memiliki kepercayaan yang cukup 
kepada diri kita agar kita dapat kembangkan. Kita dapat mulai dengan memikirkan bahwa kita 
akan berhasil. 

"Penilaian banyak ditentukan oleh bagaimana kita hidup, apakah kita bergairah atau tertekan, 
apakah kita menikmati keberhasilan atau mengalami tingkat kegagalan, apakah kita menyukai 
hal-hal kerohanian atau menderita karena kekurangan hal itu, dan dalam banyak hal, saya 
percaya, apakah kita patuh atau tidak mematuhi hukum Allah. Beberapa pakar perilaku mo-
dern telah menunjukkan bahwa proses pemikiran manusia sangat mirip dengan jalannya 
komputer dimana pikiran yang sadar dan di bawah sadar saling berkaitan. Masukan yang kita 
masukkan ke dalam proses itu banyak ditentukan oleh hasil dalam arti sikap, suasana hati, dan 
tingkah laku" (Dean L. Larsen, "Thoughts about Thoughts," Speeches of the Year, 1976 [Provo: 
Brigham Young University Press, 1977], hal. 116). 

• Bagaimana hidup anda akan berbeda jika anda dengan sadar memilih pikiran yang positip 
terhadap diri anda selama jangka waktu tertentu? 

• Bagaimana kita meletakkan pikiran yang positip ke dalam pikiran sehat kita? 

Selidikilah cara-cara yang memungkinkan, sebagai contoh, berbicara secara positip kepada diri 
sendir, mendorong diri sendiri dengan saran yang positip seperti "Anda dapat melakukannya!" 

Studi kasus berikut menunjukkan bagaimana pemikiran kita dapat mempengaruhi kemampuan 
kita untuk berhasil. 

Studi Kasus 1 

Ibu Sinta bergegas menyiapkan makan malam di meja pada pukul 6.00 karena ia ada pertemuan 
pada pk. 7.30. Sinta sedang memikirkan tugas sekolah untuk keesokan harinya ketika ia menaruh 
piring serta sendok garpu di tempatnya masing-masing. Ibu memanggil dari dapur," Cepat, 
Sinta, kamu lambat sekali." Sinta telah diberitahu berkali-kali sebelumnya bahwa ia sangat lamban 
dan ia mulai percaya. "Saya kira saya memang lamban," pikirnya. 

• Bagaimana Sinta dapat mengubah tanggapan yang negatip menjadi lebih positip? 

Studi Kasus 2 

Susi mulai mengambil les biola dari seorang tetangga yang adalah guru. Ia merasa sangat 
canggung memegang busurnya dan biola itu dan memberitahu gurunya bahwa ia kira ia tidak 
dapat melakukan dengan baik. Guru itu meyakinkannya bahwa dengan latihan ia akan merasa 
lebih tenang. Tetapi Susi merasa bahwa ia tidak akan pernah mampu belajar, dengan segera ia 
berhenti sama sekali. 

• Bagaimana reaksi guru Susi apabila Susi datang untuk pelajarannya yang berikut? 

• Apakah reaksi ini menegaskan anggapan Susi bahwa ia tidak dapat belajar memainkannya? 

• Apakah masalah Susi yang sesungguhnya?-- kurangnya kemampuan mengenai musik, atau 
sikap negatip terhadap dirinya? 

• Dengan cara bagaimanakah Susi menentukan hasil les biolanya? 

Studi Kasus 3 

Berti bekerja sampai larut malam untuk menyelesaikan pidato yang dipersiapkannya untuk 
sekolah. Ketika ia membacakannya kepada ibunya pada pagi hari berikutnya sebelum berangkat 
sekolah ia berkata, " Saya kira saya telah membuat pidato yang sangat baik, ya kan?" Ibunya 
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menjawab bahwa tentu saja pidato itu pidato yang baik karena ia telah menyisihkan waktu 
dalam mempersiapkannya. 

Diskusi • Bagaimana sikap Berti sendiri, didukung dengan persetujuan ibunya, dapat mempengaruhi 
penyajian di sekolah? 
• Apa yang mungkin terjadi jika ia tidak menyisihkan waktu untuk mempersiapkan pidato itu? 
Apa yang akan ia rasakan terhadap dirinya? 

Penyajian guru Jelaskan bahwa hanyak faktor dapat mempengaruhi harga diri kita. Tetapi hal yang sangat 
penting ialah sikap kita. Kita bertanggung jawab. Kita dapat memilih untuk membiarkan pikiran 
negatip mengalahkan kita, atau kita dapat memilih pikiran yang positip yang akan membantu 
kita berhasil. Kita tahu bahwa kita benar-benar anak-anak roh orang tua Surgawi dan bahwa 
kemampuan kita untuk berkembang dalam berbagai bidang adalah tidak terbatas. Jika kita 
memilih untuk mengembangkan bakat serta pengetahuan kita, dan meningkatkan perhatian 
serta kasih kita kepada orang lain, maka kita dapat memperbaiki penampilan pribadi kita. 

Kutipan Kita masing-masing dilahirkan untuk berhasil dan harus berpikir secara positip, dengan 
menggunakan ukuran ilahi mengukur diri kita seperti yang dinyatakan kutipan berikut: 

"Keluhuran budi sangat dipertinggi dengan memandang ke depan dalam pencarian kekudusan. 
Seperti pohon-pohon raksasa, kita hendaknya menggapai terang ... Saya telah melihat keluhur-
an budi manusia serta harga diri yang diungkapkan secara mengesankan dalam kehidupan 
orang-orang yang paling hina dari yang hina, dalam kehidupan orang-orang miskin juga dalam 
kehidupan orang-orang yang berpendidikan formal serta orang-orang kaya" (James E. Faust, 
dalam Conference Report, Apr. 1981 hal. 9; atau Ensign, Mei 1981, hal. 10). 

Kesimpulan 

Jelaskan bahwa ada saat-saat ketika kita semua merasa sesuatu yang kurang memadai daripada 
orang lain. Kita perlu membandingkan diri kita dengan apa yang terbaik dari diri kita dan mencari 
perbaikan yang ada dalam kemampuan kita. Salah satu tantangan terbesar ialah mengatasi 
perasaan bahwa kita tidak penting. Hidup kita memiliki tujuan. Kita dilahirkan untuk berhasil 
dan menjadi seperti Allah. 

Penerapan Pelajaran 

1. Berlatihlah untuk menerima pujian dengan mengatakan 'terima kasih'. Jangan memberikan 
ucapan negatip seperti, 'Oh, ini baju lama/ atau 'Saya tidak dapat menyanyi/ atau 'Rambut 
saya sungguh tidak seindah itu/ Biakanlah kesombongan untuk menerima pujian. 

2. Lihatlah pada daftar yang dibuat pada awal pelajaran. Pilih satu hal yang dapat diubah dan 
mulai memperbaiki sifat pribadi. 
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Keberanian Untuk Mencoba Pelajaran 36 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memiliki keberanian menerima kesempatan memperbaiki hidupnya. 

PERSIAPAN 1. Gambar (19), Ester, terletak di belakang buku pelajaran ini. 

2. Siapkan bagan Yosua 1:9 tertulis di atasnya. 

3. Siapkan kertas dengan topik diskusi yang tertulis di atasnya. 

4. Bersiaplah menceritakan peristiwa pribadi dimana anda membutuhkan keberanian untuk 
mencoba sesuatu yang baru. 

5. Tugasi remaja puteri memberikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

Catatan bagi guru Pelajaran ini dipusatkan pada keberanian mencoba sesuatu yang baru dan menyenangkan, juga 
keberanian untuk terus mencoba dalam keadaan yang sulit. Pastikan bahwa para gadis tidak 
keliru mengartikan keberanian ini dengan keberanian untuk melakukan hal yang gila-gilaan 
dan tidak benar. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Dibutuhkan Keberanian Mencoba Hal yang Baru dan Membangun Semangat 

Mintalah para gadis memikirkan suatu saat dimana mereka mencoba sesuatu yang baru dan 
bermanfaat, seperti memberi ceramah, mencoba mengikuti suatu kegiatan atau klub, mencoba 
olah raga baru, atau belajar keterampilan baru. Mintalah mereka membagikan perasaan mereka 
tentang pengalaman itu. Lalu jelaskan bahwa hal itu membutuhkan keberanian untuk mencoba 
sesuatu yang baru dan membangun semangat. 

Ketika anda membahas perasaan para remaja puteri tentang pengalaman mereka, kemukakan 
gagasan berikut: 

1. Kebanyakan orang mempunyai perasaan takut ketika mereka menghadapi pengalaman baru. 

2. Adalah wajar bila merasa cemas dan kuatir untuk mencoba sesuatu yang baru. 

3. Kita tidak perlu membiarkan ketakutan kita menghentikan kita dalam mencoba sesuatu yang 
akan menguatkan dan memperbaiki hidup kita. 

• Ketakutan apa saja yang dapat mencegah kita untuk mencoba sesuatu yang baru? 

Ketika para gadis membagikan gagasan mereka, kemukakan pendapat bahwa kebanyakan or-
ang takut menjadi berbeda atau diejek jika mereka gagal melakukan sesuatu yang baru. Ketakutan 
ini sering mencegah orang untuk mencoba ketrampilan atau kegiatan yang baru. 

Penyajian guru Bahaslah arti kata keberanian. Bantulah remaja puteri memahami bahwa keberanian memberi 
kita kekuatan untuk mencoba. Jika kita takut mencoba sesuatu yang baru dan membangun 
semangat, kita dapat menghentikan kemajuan kita dan menjauhkan diri kita dari pengalaman 
yang akan memperkuat dan memperluas hidup kita. Keberanian jika digunakan dengan iman 
untuk maksud yang benar merupakan salah satu sarana terkuat yang kita miliki untuk menolong 
kita meningkatkan hidup kita. 

Diskusi • Apa saja hal-hal bermanfaat yang memerlukan keberanian untuk melakukannya? Berikut 
adalah beberapa saran: Berceramah, memprakarsai percakapan dengan seseorang yang masih 
baru, berdoa di depan kelompok, mencoba mengikuti kegiatan di sekolah, memberi pujian, 
mengenalkan injil kepada seorang teman, belajar olah raga baru, mengakui telah berbuat salah 
dan minta maaf, dan melamar pekerjaan. 

Penyajian guru Tunjukkan bahwa kita masing-masing pada suatu saat memiliki perasaan takut serta kekuatiran. 
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Bagan ayat suci 

Kegiatan 

Akan tetapi, kita menjadi semakin kuat dan semakin siap diri menghadapi tantangan-tantangan 
yang lebih besar jika kita tidak membiarkan ketakutan menguasai keinginan kita untuk 
meningkatkan hidup kita. Kita memiliki suatu sumber sokongan yang menakjubkan untuk 
menolong kita mengatasi ketakutan dan memberi kita kekuatan untuk mencoba hal-hal yang 
baru dan membangun semangat. 

Peragakan Yosua 1:5. Mintalah remaja puteri membaca dan menghafalkannya. Tekankan kepada 
mereka bahwa Tuhan akan menyokong kita dan akan memberi kita kekuatan apabila kita mencari 
pertolonganNya ketika kita mengerahkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. 

Mintalah setiap gadis memilih salah satu dari kertas yang telah anda siapkan yang berisikan 
topik diskusi berikut ini. Mintalah dia membacanya kepada kelas dan kemudian mengatakan 
tentang bagaimana setiap saran dapat menolong seseorang memperoleh keberanian mencoba. 
Anda dapat menambah gagasannya dengan mengemukakan bahan-bahan tambahan pada topik 
ini bilamana anda merasa perlu. 

Bersiaplah. (Buatlah keputusan mengenai standar dan nilai sebelum krisis datang. Hal ini akan 
membantu anda berpikir dengan lebih jernih dan memberi anda keberanian bertindak dengan 
benar. Bersiaplah untuk tetap berpegang pada keputusan anda meskipun ada tekanan dan emosi.) 

Bersedialah Diajar. (Bersedialah untuk mendengarkan dan belajar. Lihat dan analisalah keadaan 
seobyektif mungkin sebelum mencobanya. Berhati-hatilah dengan sikap keras kepala dan 
kesombongan palsu. Dengarlah Roh sebagai bimbingan.) 

Miliki Sikap Positip. (Kenali dan rasakan nilai anda sebagai anak Allah. Ingatlah bahwa anda 
dikirim ke sini untuk berhasil. Anda memiliki bakat serta kemampuan yang akan tumbuh semakin 
kuat apabila anda menggunakannya.) 

Berdoa (Doa adalah sumber kekuatan yang dapat memberi anda keberanian mencoba dan 
mengatasi rasa takut. Roh Kudus akan menolong membimbing serta menguatkan anda.) 

Miliki rasa percaya diri. (Sadarilah bahwa anda memiliki banyak sumber untuk menolong anda 
ketika anda mencoba sesuatu yang baru. Anda memiliki pikiran untuk berdiskusi bersama: 
keluarga, para pemimpin gereja, para guru, teman-teman, dan tulisan suci untuk bersandar.) 

Lakukan yang Terbaik. (Tindakan anda yang terbaik adalah segala-galanya yang dituntut untuk 
mencoba sesuatu yang baru. Janganlah takut gagal, karena mencoba akan membuat anda semakin 
baik meskipun hasilnya tidak sesempurna seperti yang anda harapkan.) 

Kita Memperoleh Kekuatan Pribadi Ketika Menghadapi Kesempatan Baru dengan Berani 
Kisah ayat suci Tekankan bahwa tulisan suci menceritakan tentang banyak orang yang dengan gagah berani 

menghadapi kesempatan baru dan menantang. Karena keberanian mereka, hidup mereka 
dikuatkan dan diberkati. Ester adalah gadis remaja bangsa Yahudi yang cantik yang menikah 
dengan raja Persia. Perdana Menteri raja benci bangsa Yahudi dan merencanakan untuk 
membunuh bangsa Ester. Hal ini mendatangkan dukacita besar kepada Ester dan bangsanya. 
Karena menyadri bahwa sesuatu harus dilakukan untuk menyelamatkan mereka, Mordekai, 
saudara sepupu Ester, pergi kepadanya minta bantuan. Ia minta Ester untuk berbicara kepada 
raja dan mencoba membujuk raja agar mengubah rencana yang mengerikan itu. Pada zaman 
itu, merupakan adat kebiasaan bahwa sseseorang dapat dijatuhi hukuman mati karena 
menghadap raja tanpa diundang. Ester tahu hal ini. Jika ia menghadap raja dan raja menurunkan 
tongkatnya kepadanya, maka ia diperkenankan berbicara kepada raja, tetapi jika raja 
mengacungkan tongkatnya ke atas, itu berarti kematiannya. Ester harus memutuskan apakah ia 
harus .mengambil resiko kehilangan nyawanya agar dapat menyelamatkan bangsanya. 

• Bacalah bersama Ester 2:5-17; 3-4. 

• Menurut anda bagaimana perasaan Ester ketika ia menghadapi keadaan ini? 

Ester mengirimkan jawabannya kepada Mordekai. Biarkan para gadis membahas Ester 4:16. 
Ayat suci Anda dapat menceritakan dengan kata-kata anda sendiri apa yang terjadi ketika raja melihat 

Ester (lihat Ester 5:1-3). 

• Bagaimana ia mempersiapkan diri untuk uji keberanian ini? 
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• Apakah Ester tahu kalau ia berhasil atau tidak? 

• Menurut anda bagaimana perasaan Ester setelah ia dapat menolong bangsanya? 

Jelaskan bahwa ujian iman dan keberanian itu menguatkan Ester. Karena ia berani mencoba, ia 
menjadi salah satu wanita Israel yang paling dikasihi. 

Jika ada waktu, ceritakan kisah Gideon dari Perjanjian Lama (Hakim-hakim 6 - 8 ) . Gideon adalah 
pemuda yang kurang memiliki percaya diri dan menganggap dirinya orang yang paling tidak 
berarti dari keluarga ayahnya. Pada suatu hari, ketika ia sedang mengirik gandum, datanglah 
seorang malaikat dan duduk di bawah sebatang pohon oak (be. ok). Malaikat memberitahu 
Gideon bahwa Tuhan menghendaki dirinya agar menyelamatkan bangsa Israel dari musuhnya, 
bangsa Midian. Gideon bertanya bagaimana ia dapat melakukan tugas yang besar ini. 

Mintalah para gadis membuka Hakim-hakim 6:16 untuk mengetahui bagaimana Tuhan 
menjawab Gideon. 

Jelaskan bahwa Gideon sangat dikuatkan dalam keberanian sehingga ia mampu menghancur 
leburkan mezbah Baal. Kemudian ia memimpin tiga ratus pasukannya melawan sejumlah or-
ang Midian dan seperti Ester, menolong memerdekakan bangsanya. 

• Bagaimana ujian iman dan keberanian mengubah Gideon? 

Tekankan bahwa Tuhan menjanjikan kita masing-masing bahwa jika kita memiliki keberanian 
untuk melakukan apa yang benar, Dia akan menyertai kita dan kita akan memiliki kekuatan 
untuk menghadapi ujian serta kesempatan sehari-hari. Kekuatan pribadi ini dapat menolong 
kita menghadapi kekecewaan dan memiliki keberanian untuk mencoba lagi. 

Kesimpulan 

Bacalah pernyataan Penatua F. Enzio Busche: 

K u t i P a n "Dibutuhkan keberanian dan tekad untuk mengikuti bisikan-bisikan Roh karena bisikan itu 
dapat membuat kita takut ketika bisikan itu menuntun kita untuk berjalan disamping jalan-
jalan yang baru, kadang-kadang jalan yang tadinya belum pernah dilalui siapapun, jalan mil 
yang kedua, untuk bertindak yang sepenuhnya berbeda dengan apa yang dilakukan orang-
orang duniawi. Sebagai contoh, kita mungkin dibisiki untuk tersenyum sedangkan seseorang 
menyakiti hati kita, untuk memberikan kasih sedang yang lainnya memberikan kebencian, untuk 
mengucapkan terima kasih sedangkan orang lain tidak dapat menemukan apapun yang perlu 
disyukuri, untuk menerima pekerjaan yang orang lain akan begitu sombong melaksanakannya, 
untuk minta maaf sedangkan orang lain akan membela diri mereka, serta melakukan segala hal 
yang dipandang gila karena Roh berbisik untuk melakukan hal yang saleh, jujur dan hati yang 
mendengarkan" ("The Only Real Treasure," New Era, Des. 1979, hal. 5). 
Bahaslah keadaan yang disebutkan Penatua Busche, tolonglah para gadis mengetahui pentingnya 
keberanian dalam keadaan serupa itu dalam hidup mereka. 

Penerapan Pelajaran 

Sarankan agar remaja puteri berdoa sebelum mencoba sesuatu yang baru. Sarankan agar mereka 
mencari petunjuk dari Roh Kudus untuk menemukan dan mengalami kesempatan baru yang 
akan memperkuat dan membangun semangat hidup mereka. Sarankan agar mereka mencatat 
dalaryi catatan harian mereka yang mereka rasakan sebelumnya dan sesudah mengalami 
kesempatan ini. 

Penyajian guru 

Ayat suci 

Penyajian guru 
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Pelajaran 

36 
Hidup Saleh 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan mengenali perasaan harga diri yang menyertai hidup saleh. 

PERSIAPAN 1. Sebelum pelajaran, masukkan kira-kira satu sendok teh tanah ke dalam stoples kecil. Isi stoples 
dengan air sampai penuh. Tutuplah stoples dan kocoklah campuran itu. Diamkan selama 
sepuluh menit dan saringlah air sampai lapisan atas endapan itu. Isilah stoples dengan air 
lagi dan kocoklah. Diamkan sepuluh menit lagi dan keluarkan lagi air di bagian atas. Ulangi 
proses ini empat atau lima kali sehingga air di bagian atas menjadi jernih apabila tanah 
mengendap di dasar stoples. Proses ini menghilangkan setiap zat yang mungkin larut dalam 
air. 

2. Tugasi remaja puteri untuk memberikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

Pendahuluan 

Angkatlah stoples berisi air dan tanah yang berada di atas meja selama sepuluh sampai limabelas 
menit. Air itu tentu cukup jernih di atas kotoran yang mengendap. Beritahu para gadis untuk 
mengamati apa yang akan terjadi pada air apabila anda mengocok stoples itu. Air menjadi keruh. 
Taruhlah kembali stoples itu di atas meja. 

Mintalah seorang remaja puteri membacakan Yesaya 57:20-21. 

Jelaskan bahwa orang-orang yang tinggal di dekat lautan tahu apa yang terjadi pada air di tengah-
tengah badai. Segala jenis kotoran dan zat-zat organik diangkat dari kedalaman laut dan 
diombang-ambingkan, melemparkan 'sampah dan lumpur'. Terjadi kegalauan dan kekacauan 
ketika ombak dengan ganas terombang-ambing. 

"Kepada apa Yesaya mempersamakan 'laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap 
tenang'? Ketika Allah berfirman "tiada damai bagi orang-orang fasik itu," kedamaian macam 
apa yang dimaksudkanNya? (Kedamaian pikiran, hati nurani yang bersih). Bantulah para gadis 
memahami bahwa ketika seseorang melakukan dosa dan tidak bertobat, ia tidak merasa tenang 
dan juga tidak memperoleh ketenteraman. Ketidak tenangan ini menyebabkan sesuatu terjadi. 
Apakah itu? Bimbinglah diskusi untuk menyertakan gagasan bahwa rasa bersalah dan kehilangan 
harga diri adalah akibat darinya. 

Jelaskan bahwa kehilangan harga diri yang didatangkan oleh kejahatan adalah seperti 'laut yang 
berombak-ombak'. Tidak ada kedamaian dalam hidup orang yang jahat. 

• Bagaimana kejahatan menyebabkan kehilangan harga diri? 

Hidup Saleh Meningkatan Harga Diri 

Penyajian guru Jelaskan bahwa kadang-kadang harga diri dibicarakan sehubungan dengan hal-hal yang dapat 
dilakukan seseorang, seperti main alat musik, melakukan pekerjaan dengan baik di sekolah 
maupun olah raga. Ada satu hal yang dapat dilakukan setiap orang yang akan mengembangkan 
dan meningkatkan harga diri dan itu adalah hidup saleh. Ketika seseorang berusaha hidup saleh, 
ia akan memperoleh ketenangan dalam hatinya yang tidak datang dengan cara apapun. Ia akan 
merasa senang terhadap dirinya. Salah seorang pemimpin Gereja memberikan pernyataan ini: 

Kutipan "Saya tidak tahu apapun yang mendatangkan lebih banyak kebahagiaan selain daripada 
menyadari apa yang telah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan adalah betul dan benar" 
(Rex D. Pinegar, "What It Means to Establish a Relationship with Christ," dalam Speeches of th 
Year, 1977 [Provo: Brigham Young University Press, 1978], hal. 91). 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Kegiatan 

Ayat suci 

Penyajian guru 

Diskusi 

Penyajian guru 
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Pemimpin Gereja lainnya telah membuat pernyataan yang serupa: 

"Apabila seseorang memerangi kelemahannya sendiri ia ikut serta dalam perang paling suci 
yang pernah diperangi manusia. Pahala yang datang dari kemenangan dalam perjuangan ini 
adalah hal yang paling abadi, paling memuaskan, paling indah yang pernah dialami manusia" 
(Bryant S. Hinckley, That Ye Might Have Joy [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], hal. 83). 

• Apakah hidup saleh berarti semata-mata hidup tanpa berbuat dosa? 

• Apalagi yang termasuk hidup saleh? Tuliskan di papan tulis beberapa cara agar kita hidup 
saleh. 

Beberapa contoh: Tekad untuk menjalankan asas-asas dasar Kristen seperti jujur kepada diri 
sendiri dan orang lain, bajik, susila, iman, integritas, sopan santun, melayani orang lain. 

Mintalah remaja puteri mencari dan membaca Ajaran dan Perjanjian 121:45. Bahaslah kata-kata, 
"maka keyakinanmu akan menjadi kuat di hadirat Allah." Bantulah remaja puteri memahami 
bahwa jika mereka hidup saleh mereka akan memperoleh harga diri yang akan memungkinkan 
mereka berdiri di hadapan orangtua, uskup, dan Bapa Surgawi mereka dengan hati nurani yang 
bersih. 

Penyajian guru Tunjukkan stoples yang berisi air dan tanah lalu komentarilah bahwa sekarang telah tenang, 
kotoran mulai mengendap di dasar dan air menjadi jernih. 

Diskusi Bahaslah akibat yang menenangkan dan menenteramkan yang dari melakukan asas-asas 
kebenaran yang tertulis di papan tulis. 

Ceritakan dua kisah berikut untuk membantu para gadis tahu bagaimana kedamaian dapat 
datang dari hidup saleh. 

Cerita Maria adalah anak tertua dari lima orang anak. Ibunya selalu sangat bergantung kepadanya 
dalam hal mengurus anak-anak yang lebih kecil dan mengharapkannya agar bersabar dan 
mengasihi mereka sejak saat ia masih sangat muda. Maria mulai lelah karena menanggung begitu 
banyak tanggung jawab terhadap adik lelaki dan perempuannya, khususnya kini ia telah 
menginjak dewasa dan terlibat dengan teman dan kegiatan yang banyak. Ia mulai sebal terhadap 
adik lelaki dan perempuannya dan memperlakukan mereka dengan buruk. Ia berteriak kepada 
mereka dan mengatakan kepada mereka agar pergi dan membiarkannya sendiri apabila mereka 
datang kepadanya untuk sesuatu hal. Ia tidak lagi bercakap-cakap dengan mereka tentang 
kegiatan mereka atau bahkan tidak mengijinkan mereka masuk kamarnya. Ia mulai menolak 
pulang setelah sekolah; ia bahkan pergi ke rumah teman-temannya sehingga ia tidak lagi harus 
mengurus 'anak-anak manja itu'. Kadang-kadang ia memperhatikan pandangan sedih dan 
kesepian di mata mereka ketika ia menjumpai mereka di meja makan, tetapi ia tidak membiarkan 
hal itu mengubah cara ia memperlakukan mereka. 

Cerita Nani merasa bahwa salah satu godaan dalam hidupnya ialah nyonya tua yang tinggal di ujung 
jalan. Ibu Santoso hidup sendirian dan sering memerlukan bantuan mengurus rumah dan 
halamannya. Nani telah berkali-kali harus menolongnya, tetapi bilamana saja ia melakukannya, 
ia tidak hanya harus mengerjakan pekerjaan di rumah dan di halaman, tetapi ia harus 
mendengarkan ibu Santoso berbicara berjam-jam. Nani merasa bahwa pergi ke sana hanya 
membuang-buang waktu, dan ia lebih suka berada bersama teman-temannya. Ibu Nani 
memintanya untuk mencoba sebuah eksperimen. Ia minta Nani untuk mencoba ke rumah ibu 
Santoso hanya satu sore setiap minggu dan tidak hanya membersihkan rumahnya, tetapi 
sungguh-sungguh mendengarkannya dan berusaha memahami hal-hal yang ia katakan. Ia 
berkata bahwa Nani hanya akan melakukan hal ini selama sebulan, dan kemudian ia dapat 
berhenti jika ia menginginkannya. Nani bermaksud mencoba eksperimen itu agar ibunya berhenti 
mengusiknya dengan menyuruh ia ke rumah ibu Santoso. 

Minggu pertama, ia berusaha keras mendengarkan ibu Santoso, dan ia mendapati dirinya 
merasakan sedikit kasihan terhadap wanita lanjut usia ini ketika ia menyadari betapa susah 
hidupnya. Minggu berikutnya ketika ia membersihkan dan mendengarkan, ia mulai sadar bahwa 
ibu Santoso telah banyak belajar dari segala pengalaman yang telah dialaminya dan bahwa ia 
tidak benar-benar jemu. Pada akhir bulan itu, ia tidak hanya merasakan kasih dan penghargaan 
terhadap ibu Santoso, tetapi ia merasa bahwa ia benar-benar penting bagi seseorang yang sangat 
membutuhkannya. 

Kutipan 

Diskusi papan tulis 
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Diskusi 

Catatan bagi guru 

Diskusi ayat suci 

Penyajian guru 

Diskusi 

Kutipan 

• Manakah gadis yang anda pikir merasakan paling damai dalam hidupnya? Manakah yang 
merasa paling baik terhadap dirinya? Mengapa? 

• Apa saja manfaat menjalankan hidup saleh yang dimulai sejak dini? (Anda dapat membentuk 
perangai yang baik sejak dini; memiliki banyak kesempatan untuk tumbuh, berkembang, maju, 
harga diri, memiliki sedikit kesempatan untuk membuat kesalahan berat yang akan menuntun 
kepada hilangnya citra diri. 

Diskusi 

Tuhan Telah Memberitahu Kita bahwa "Kejahatan Tidak Pernah Merupakan Kebahagiaan" 

Angkatlah stoples yang berisi air dan tanah, dan kocoklah kuat-kuat sehingga air menjadi kotor 
lagi. Tekankan bahwa bertentangan dengan ketenteramaan yang datang pada seseorang seperti 
Nani yang berupaya hidup saleh, seseorang yang membiarkan kejahatan masuk dalam hidupnya 
adalah seperti 'laut yang berombak-ombak'. 

Baca Alma 41:10 dan Galatia 6:7. 

• Apa yang kita rasakan ketika kita berbuat salah? Mengapa bukan perasaan yang 
menyenangkan? Bagaimana anda melukiskan perasaan bersalah itu? Apa yang terjadi dengan 
harga diri kita ketika kita merasa bersalah? Apakah hal itu membuat perbedaan dalam cara kita 
menerima diri kita? 
Jelaskan bahwa dunia akan membuat kita percaya bahwa kita seharusnya menghilangkan 
perasaan bersalah dan tidak menghilangkan dosa yang menyebabkan perasaan bersalah. 

Tegaskan bahwa kita semua lahir disertai dengan indera untuk membedakan yang benar dari 
yang salah. Indera ini seringkah disebut hati nurani. "Karena lihatlah, Roh Kristus diberikan 
kepada setiap orang, supaya ia dapat mengetahui yang baik dari yang jahat" (Moroni 7:16). Hati 
nurani ini memungkinkan kita menyadari ketika kita membuat kesalahan dan membisiki kita 
untuk berpaling dari kejahatan. 

• Apa yang terjadi jika terlalu sering mengabaikan hati nurani kita? (Kita menjadi kurang peka 
terhadap bisikan-bisikannya.) 
Penatua James E. Faust berkata: "Beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka dapat hidup 
dengan apapun standar yang disarankan oleh tingkah atau angan-angan mereka. Dalam nilai 
masyarakat bebas - bebas akhlak, bebas standar - banyak orang juga hidup bebas dari harga diri, 
rasa hormat kepada diri, dan kewibawaan" (dalam Conference Report, Apr. 1981, hal. 9, atau 
Ensign, Mei 1981, hal. 9). 

• Mengapa Tuhan berfirman bahwa kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan? Dengan 
cara bagaimana kita merasa lebih aman dan tenteram apabila kita memiliki standar? 

Diskusi 

Penyajian guru 

Apabila Harga Diri Lenyap, Masih Dapat Diperoleh Kembali 

• Bagaimana kita dapat memperoleh kembali hilangnya harga diri, dan kewibawaan? 

Jelaskan bahwa tidak seorangpun dari kita tumbuh dewasa tanpa melakukan kesalahan. Apabila 
kita kehilangan harga diri dan merasa bersalah, kita dapat mengubah perangai dan tingkah 
laku pribadi kita melalui pertobatan. Dengan memperoleh pengampunan dari Tuhan dapat 
membuat kita merasa lebih baik terhadap diri kita daripada apapun. 

Kesimpulan 

Jelaskan bahwa pertobatan dan pengampunan diri dapat memulihkan kedamaian pikiran dan 
menenangkan 'laut yang berombak-ombak' seseorang. Tunjukkan betapa air di botol dapat 
menjadi jernih jika air itu disaring untuk menghilangkan semua tanah yang masih tersisa. Harga 
diri kita dapat diperoleh kembali jika kita sepenuhnya bertobat dan memiliki hati nurani yang 
bersih lagi. 
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Penerapan Pelajaran 

Mintalah para gadis meninjau kembali perbuatan mereka dan menentukan hal-hal yang perlu 
mereka lakukan untuk bertobat atau berubah supaya mendatangkan harga diri yang semakin 
besar. 
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Mengelola 
Sumber-Sumber Pribadi 
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Menggunakan Waktu 
Dengan Bijaksana 

Pelajaran 36 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami pentingnya serta manfaat mengunakan waktu secara 
bijaksana. 

PERSIAPAN 1. Bawalah kertas dan pensil untuk setiap remaja puteri. 

2. Peragakan berbagai alat pengatur waktu, seperti jam pasir atau pengatur waktu untuk telur, 
beberapa macam lonceng, sebuah jam dengan dua jarum, atau metronum (alat untuk 
menentukan kecepatan irama). 

3. Dapatkan benda-benda berikut untuk obyek pelajaran yang diuraikan dalam pelajaran (anda 
dapat mempraktekkan obyek pelajaran sebelum pelajaran dimulai): 

a. Stoples atau mangkuk bening berukuran setengah liter. 

b. Beberapa buah batu (bergaris tengah 2.5 cm sampai 3,75 cm) untuk mengisi stoples setengah 
liter. 

c. Kira-kira setengah liter pasir, beras atau garam. 

d. Setengah liter air. 

4. Siapkan dua lembar salinan Daftar Referensi Ayat suci (lihat 'Pencarian ayat suci yang 
ditetapkan waktunya). Jangan menyertakan kata-kata di dalam kurung. 

5. Buatlah poster yang menunjukkan saran seorang ahli tentang efisiensi seperti yang diuraikan 
dalam pelajaran. 

6. Tugasi remaja puteri untuk menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Obyek pelajaran 

Diskusi 

Pendahuluan 

Peragakan berbagai alat pengatur waktu 

Aturlah alat pengatur waktu seperti pengatur waktu untuk masak telur, stop watch, atau weker, 
selama satu menit dan letakkan di depan kelas. 

Meskipun mungkin akan terasa lama hanya duduk saja, mintalah para gadis agar duduk diam 
selama satu menit. 

• Berapa menit yang mungkin telah kita gunakan dengan bijaksana setiap harinya? Berapa banyak 
yang digunakan dengan tidak bijaksana? 

• Apa yang dapat diselesaikan dalam sepuluh atau limabelas menit bila digunakan dengan 
bijaksana? 

• Apakah anda percaya bahwa anda harus mempertanggungjawabkan penggunaan waktu anda? 

Setelah para gadis menjawab, tekankan satu hal dimana semua orang itu sama; setiap orang 
memiliki jatah waktu sehari-hari yang sama. Setiap remaja puteri bertanggung jawab atas waktu 
yang diberikan kepadanya. 

Kita Bertanggung jawab atas Bagaimana Kita Menggunakan Waktu Kita. 

Penyelidikan ayat suci Tunjukkan bahwa tulisan suci mengajar kita untuk menggunakan waktu dengan bijaksana, 
yang ditentukan Bagilah remaja puteri menjadi dua kelompok. Tunjuk seorang penulis bagi setiap kelompok; 
waktunya berilah dia sebuah pensil dan Daftar Referensi Ayat Suci yang telah disiapkan. 
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Daftar Referensi Ayat Suci 

1. Untuk (apapun) di bawah langit ada (waktunya) (Pengkhotbah 3:1). 

2. (Hati orang) berhikmat mengetahui (waktu pengadilan) (Pengkhotbah 8:5). 

3. Jangan engkau (menyia-nyiakan waktu)mu (A&P 60:13). 

4. Mereka harus (diadili) karena (perbuatan) mereka, yaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh 
(tubuh jasmani) pada masa (pencobaan) mereka (lNe.l5:32). 

Setelah diberi aba-aba untuk mulai, setiap kelompok harus mencari referensi dan penulis 
hendaknya mengisi dalam setiap bagian yang kosong dengan kata atau perkataan yang tepat. 
Gunakan tidak lebih dari tiga menit. Mintalah para penulis untuk bergantian membacakan bunyi 
ayat itu selengkapnya. 

Kutipan Mintalah seorang anggota kelas membacakan pernyataan Presiden Brigham Young berikut: 

"Jadi, para sister... waktu adalah seluruh persediaan yang ada di atas bumi ini;... jika digunakan 
dengan tepat, akan mendatangkan hal yang akan menambah ketenteraman, kesenangan hidup, 
dan kepuasan anda. Marilah kita pikirkan hal ini, dan tidak lagi hanya duduk berpangku tangan, 
membuang-buang waktu" (Discourses of Brigham Young, pilihan John A. Widtsoe [Salt Lake City: 
Deseret Book Co. 1941], hal. 214). 

Penggunaan Waktu yang Tepat Guna Mendatangkan Berkat-berkat Jasmani maupun Rohani 

D i s k u s i • Mengapa kita menggunakan waktu kita secara tidak efektif? (Bahaslah hal ini secara rinci, 
mintalah para gadis membagikan contoh dalam hidup mereka atau orang lain.) 

Pastikan hal-hal berikut dikemukakan dalam diskusi. 

Kemungkinan alasan-alasan dalam membuang-buang waktu: 

1. Tidak direncanakan dengan tepat. 

2. Tidak melihat secara jelas apa yang perlu segera dikerjakan dan apa yang paling penting 
untuk dikerjakan lebih dahulu. 

3. Menangguh-nangguhkan 

4. Tidak mengatur waktu atau pekerjaan. 

5. Tidak menggunakan sarana atau peralatan yang tepat atau cara yang terbaik untuk menye-
lesaikan tugas. 

6. Mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak penting. 

Jelaskan bahwa merencanakan, menetapkan prioritas, mengatur, memulai dan menggunakan 
sarana serta cara yang tepat dapat mengurangi kekecewaan hidup dan lebih produktif. 
Penggunaan waktu yang bijaksana memungkinkan seseorang menikmati berkat-berkat rohani 
dan jasmani yang lebih besar. 
Studi kasus dan diskusi Mintalah remaja putri membantu memecahkan situasi berikut ini 
sehingga hasilnya adalah berkat-berkat jasmani dan rohani yang lebih besar bagi setiap gadis 
dalam masing-masing studi kasus. 

Studi Kasus 1 

Ana, Ketua kelas Remaja Puteri dan pelajar sekolah lanjutan yang aktif, mengambil les musik 
dan satu-satunya anak perempuan di rumah. Hidupnya selalu tampak sibuk karena pekerjaan 
rumah, kegiatan gereja, latihan-latihan, rapat, perawatan pribadi dan kewajiban rumah tangga. 
Ia sepertinya tidak pernah menemukan waktu membaca tulisan suci, kadang-kadang jatuh 
tertidur selama menaikkan doa, dan sering terlambat datang di pertemuan. 

• Bagaimana Ana dapat menikmati hidup yang teratur dan bukannya tetap dalam keadaan 
yang kacau balau? (Ia harus menentukan mana yang paling penting kemudian mengatur 
waktunya termasuk berdoa, belajar tulisan suci sehari-hari, dan lain-lainnya.) 
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Studi Kasus 2 

Christin melewatkan waktu berjam-jam setelah sekolah untuk menjaga adik laki dan 
perempuannya. Ia ingin memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan kerohanian dan 
mempraktekkan ketrampilan kerumah tanggaan. 

• Bagaimana ia dapat menggabungkan tanggung jawabnya menjaga dengan pengembangan 
rohani serta kerumah tanggaan? (Ia dapat mengajar anak-anak itu pelajaran injil dan lagu-lagu, 
mengembangkan rencana dan mengajar adik-adik perempuannya memasak, menjahit, atau 
mengerjakan pekerjaan tangan; membaca tulisan suci serta kisah-kisah tulisan suci kepada anak-
anak itu.) 

Studi Kasus 3 

Lisa memenuhi tugas-tugas gerejanya dan ia adalah murid yang baik, pekerja yang efisien, dan 
puteri yang suka menolong. Ia melewatkan waktu luangnya dengan mendengarkan musik, 
berenang, bermeditasi, dan melamun. 

• Bagaimana pendapat anda mengenai cara Lisa menggunakan waktu luangnya? (Lisa 
nampaknya sangat produktif dan mengatur waktunya dengan baik. Waktu untuk istirahat, santai, 
dan rekreasi hendaknya dimasukkan dalam jadwal kita. Waktu yang tidak terjadwal tidak selalu 
membuang-buang waktu.) 

Ringkasan kutipan Mintalah agar kutipan berikut dibaca: 

" 'Kesibukan' saja bukanlah merupakan bukti akan penggunaan waktu yang bijaksana. Harus 
ada waktu untuk pengembangan mental dan rohani dan juga bersantai; waktu untuk memuja 
dan waktu untuk mengutarakan rasa syukur kita karena kemampuan kita untuk bekerja, dan 
berpikir, dan berdoa, dan membaca, dan menolong, dan bercita-cita, dan tertawa, dan berencana, 
dan belajar ... 

"Waktu yang kita gunakan untuk mempelajari Bapa kita yang di Surga akan mendatangkan 
berkat yang tak terucapkan sepanjang hidup kita" (John Longdan, "Time Is of the Essence," 
Improvement Era, Juni 1966, hal. 511-12). 

Penggunaan Waktu yang Bijaksana Memerlukan Perencanaan 

Sasaran pelajaran Mintalah remaja puteri untuk menyebutkan satu demi satu kegiatan yangharus mereka kerjakan 
setiap hari (masuk sekolah, makan, tidur, mengerjakan pekerjaan rumah, dll.). Ketika kegiatan 
ini disebutkan, taruhlah sebuah batu untuk masing-masing kegiatan ke dalam stoples atau 
mangkuk setengah liter. (Mangkuk atau stoples melambangkan sehari sama dengan duapuluh 
empat jam.) Isilah stoples dengan batu-batu. Mintalah remaja puteri menyebutkan hal-hal lain 
yang perlu mereka lakukan setiap hari (berangkat dan pulang sekolah, mengatur tempat tidur, 
berpakaian, mandi, membersihkan kamar, menghadiri pertemuan gereja, dll.) Ketika kegiatan 
lain disebutkan, tambahkan pasir, beras, atau garam ke dalam stoples berisikan batu sampai 
stoples nampak penuh. (Pasir melambangkan kegiatan tambahan ini). Beri tahukan bahwa hidup 
remaja puteri itu sama penuhnya seperti yang tampak pada stoples itu. Lalu tambahkan air, 
jelaskan bahwa sekalipun pada hari yang nampaknya sibuk ini masih ada waktu untuk meditasi, 
rekreasi, dan kegiatan lain yang menyenangkan. (Air melambangkan kegiatan ini.) Kita semua 
harus berusaha keras untuk membuat keseimbangan yang tepat dalam menggunakan waktu 
kita. Untuk menyelesaikan segala yang perlu dan ingin kita lakukan membutuhkan perencanaan 
yang cermat. 

Cerita Pernah seorang pakar bidang efisiensi menghampiri pimpinan perusahaan baja yang besar dan 
menguraikan pelayanan firmanya. 'Tidak ada gunanya,'jawab pimpinan itu, 'Saya tidak 
mengelola dan saya juga tidak tahu bagaimana mengelolanya sekarang. Kita butuh tindakan, 
bukan mengetahui lebih banyak. Jika anda dapat membawa kami untuk melakukan apa yang 
kami tahu harus kami lakukan, saya akan membayar berapapun yang anda minta.' 

'Baik/ jawab konsultan itu. 'Saya dapat memberi anda sesuatu dalam beberapa menit untuk 
meningkatkan pekerjaan dan tindakan anda limapuluh persen. Pertama, tulis pada lembaran 
kosong enam tugas yang paling penting yang harus anda kerjakan besok. Kedua, susun tugas-
tugas itu menurut urutan kepentingannya. Ketiga, ambil lembaran ini terlebih dahulu dan mulai 
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mengerjakan nomor satu. Apabila anda selesai, kerjakan nomor dua, lalu nomor tiga. Lakukan 
ini sampai waktunya berhenti bekerja. Jangan risau jika anda hanya menyelesaikan dua atau 
tiga atau bahkan jika anda hanya mengerjakan nomor satu saja. Anda akan mengerjakan pekerjaan 
yang paling penting. Keempat, gunakan lima menit terakhir dari setiap hari kerja untuk 
menyelesaikan daftar 'harus' untuk pekerjaan hari berikutnya.' 

"Dilaporkan bahwa pimpinan itu memberi konsultan itu Rp.50.000.000,- untuk saran, 
Rp.2.000.000,- untuk setiap duapuluh lima menit yang digunakan untuk bercakap-cakap" (Teacher 
Development Program -in-service Series 2,1971-72, Participant Materials, hal. 58). 

Peragakan poster yang menyebutkan satu demi satu saran ahli bidang efisiensi itu. 

Saran Ahli bidang Efisiensi 

1. Tuliskan pekerjaan yang paling penting untuk dikerjakan. 

2. Beri nomor menurut urutan kepentingannya. 

3. Mulai mengerjakan nomor satu pada waktu pagi hari. 

4. Jika nomor satu selesai, teruskan ke nomor dua, dan seterusnya. 

5. Setiap malam, buatlah daftar baru untuk digunakan hari berikutnya. 
• Bagaimana kita dapat menyertakan Bapa Surgawi dalam rencana ini? (Mohon pertolongan 
Bapa dalam menggunakan waktu kita dan menetapkan prioritas.) 

M e n u l i s Bagikan kertas kosong dan pensil kepada setiap gadis. Mintalah setiap remaja puteri membagi 
kertasnya menjadi tiga kolom dan menuliskan di kolom pertama 'Harus dikerjakan' dan di kolom 
kedua 'Akan dikerjaW dan yang ketiga 'Ingin dikerjakan'. Mintalah remaja puteri menulis di 
bawah judul 'Harus dikerjakan' hal-hal yang harus mereka kerjakan keesokan harinya; di bawah 
judul 'Akan dikerjakan' hal-hal yang seharusnya dikerjakan; dan di bawah judul 'Ingin dikerjakan' 
hal-hal yang mereka suka lakukan untuk kesenangan. Ini sama dengan hal-hal yang ditunjukkan 
dalam obyek pelajaran mengenai batu, pasir, dan air. Mintalah remaja puteri menomori hal-hal 
dalam dua kolom terakhir menurut kepentingannya, karena ini adalah kegiatan-kegiatan yang 
dapat mereka kendalikan. 

Penerapan Pelajaran 
Mintalah remaja puteri melihat secara kritis pada hal-hal penting yang telah mereka sebutkan, 
dan memikirkan bagaimana mereka dapat menggunakan waktu mereka dengan lebih efisien 
untuk menyelesaikan kegiatan yang paling penting dalam dua kolom terakhir. Sarankan agar 
mereka mengikuti prosedur ahli bidang efisiensi itu selama dua minggu. Sediakan waktu bagi 
mereka untuk melaporkan keberhasilan mereka selama dua minggu. 

Sarankan agar para gadis berlutut dan menghampiri Tuhan dalam doa setiap pagi. Mereka dapat 
berbicara kepadaNya tentang kewajiban dan prioritas mereka selama hari yang istimewa itu, 
mohon bantuan dan ilham untuk melaksanakannya, kemudian melaporkan hasilnya kepadaNya 
pada waktu malam. 

Kegiatan yang Disarankan 
Dengan persetujuan uskup atau presiden cabang, undanglah seseorang yang cocok (sebagai 
contoh, mahasiswa, ibu muda, atau anggota lain dari lingkungan anda yang khususnya sangat 
teratur) untuk membagikan saran mengenai bagaimana menggunakan waktu secara efektif. 
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Pelajaran 36 Nilai Pekerjaan 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan menghargai nilai pekerjaan. 

PERSIAPAN 1. Pilihan: Sediakan buku nyanyian rohani agar para gadis dapat menyanyikan no. 12, 'Dunia 
Memerlukan Orang yang Mau Bekerja' 

2. Pilihan: Siapkan sebuah batu bertuliskan pekerjaan bagi setiap gadis. 

3. Tugasi seorang remaja puteri untuk berbicara mengenai pekerjaan yang dilakukannya dan 
remaja puteri lainnya berbicara mengenai proyek pelayanan seperti yang disebutkan dalam 
pelajaran. 

4. Tugasi remaja puteri untuk memberikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Ayat suci 

Kutipan 

Kutipan 

Diskusi dan papan tulis 

Diskusi 
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Bekerja Merupakan Bagian Penting dari Rencana Injil 

Mintalah para gadis mendengarkan ketika anda mengucapkan beberapa kata dan mengangkat 
tangan mereka untuk menunjukkan kata mana yang mendatangkan perasaan positif kepada 
mereka. Ucapkan kata-kata ini - liburan, tugas, santai, bekerjberhentilah sebentar setelah masing-
masing kata diucapkan untuk melihat tanggapannya. 

Tekankan bahwa gagasan untuk bekerja tidak selalu nampak menarik bagi kita. Tetapi 
kemampuan dan kesempatan bekerja dapat benar-benar mendatangkan berkat besar bagi hidup 

• Bagaimana hidup anda sekarang menjadi berbeda seandainya orangtua anda tidak pernah 
bersedia melakukan pekerjaan apapun demi kepentingan anda? 

• Apa jadinya Gereja sekarang seandainya para anggota Gereja dahulu tidak bersedia bekerja? 

Baca bersama-sama Musa 5:1 dan Keluargan 20:9. 

Jelaskan bahwa para nabi zaman akhir telah mengajarkan kepada kita agar rajin, berdikari, dan 
mencukupi kebutuhan sendiri. Bacalah pernyataan berikut: 

"Tidak ada Orang Suci Zaman Akhir yang sejati, dengan jasmani maupun emosi mampu akan 
dengan sukarela memindahkan beban kesejahteraan dirinya atau keluarganya kepada orang 
lain. Sejauh yang dapat ia lakukan, di bawah ilham dari Tuhan dan dengan jerih payah, ia akan 
memenuhi keperluan hidup rohani dan jasmani dirinya dan keluarganya" (Spencer W. Kimball, 
dalam Conference Report, Okt. 1077, hal. 124; atau Ensign, Nop. 1977, hal. 77-78). 

Ketika program kesejahteraan zaman ini diperkenalkan, Presidensi Utama berkata: 
"Tujuan utama kita (adalah) untuk mengatur, sedapat mungkin, suatu cara dimana kutukan 
kemalasan dapat disingkirkan, kejahatan dari sedekah dihapuskan, dan mandiri, rajin, hemat, 
dan harga diri sekali lagi ditegakkan diantara umat kita. Tujuan Gereja adalah menolong orang-
orang agar menolong dirinya. Pekerjaan ditetapkan lagi sebagai asas yang berkuasa bagi hidup 
keanggotaan Gereja kita" (dalam Conference Report, Okt. 1936, hal. 3). 

• Mengapa pekerjaan harus menjadi 'asas yang berkuasa dalam hidup kita'? 

• Mengapa kemalasan disebut "kutukan"? Apakah 'kejahatan sedekah" itu? 

• Berkat-berkat apa yang akan menjadi milik kita jika kita melatih asas ini? (tuliskan perkataan 
berdikari, rajin, hemat, dan harga diri di papan tulis.) 

Tanyakan kepada remaja puteri jika ada diantara mereka yang sakit keras sehingga mereka 
tidak dapat mengerjakan sesuatu apapun. Jika sakit ini sampai jangka waktu yang lama apa 



yang mungkin mereka rasakan seandainya mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sekecil 
apapun untuk mengurus diri mereka? 

Penyajian guru Seorang pemudi yang harus tinggal di tempat tidurnya sepanjang musim panas karena semacam 
penyakit yang serius bersumpah untuk tidak akan pernah mengeluh lagi karena harus bangun 
pagi. Ia sangat bersyukur dapat menggunakan anggota badannya lagi untuk melaksanakan 
pekerjaan pentingnya. 

Jelaskan bahwa salah satu bagian yang paling penting untuk mencapai kebahagiaan adalah 
mengembangkan kebiasaan bekerja dengan senang hati. Pekerjaan kita dapat menjadi 
memuaskan, menarik, penuh tantangan, menyenangkan secara mental, banyak tuntutan dan 
kreatif. Pekerjaan itu tidak perlu monoton, membosankan, melelahkan, mengikat, atau tanpa 
tantangan. Sikap kita akan menentukan manakah dari dua pandangan ini yang kita terima. 
Seorang wanita memahami pelajaran penting ini seperti yang dilukiskan dalam kisah berikut: 

Cerita "Tujuh tahun yang lalu, Ann Clynick mulai membuka usaha pelayanan menjaga bayi di 
rumahnya untuk mengelakkan prospek bekerja penuh waktu di luar rumah. 
"Dengan empat orang anak yang masih kecil-kecil dan seorang anak di sekolah, dan beban 
keuangan menekan keluarga, ia mengatakan bahwa pertanyaannya bukanlah apakah ia akan 
bekerja atau tidak, tetapi hanya pekerjaan macam apa yang akan dilakukannya ... 

"Ketika rencana diputuskan (masalahnya adalah tinggal di rumah dengan anak-anak), dengan 
segera tercipta masalah yang lainnya. 

" 'Saya benci hal itu,' katanya. 'Saya mendapati diri saya bekerja 60 jam seminggu mengurus 
anak orang lain. Saya tidak pernah menjaga bayi ketika remaja. Kenyataannya, saya tidak suka 
berada diantara anak-anak, selain anak-anak saya sendiri. Dan saya lebih melawan keadaan ini 
karena saya merasa bahwa saya dipaksa menjalaninya. Hal itu sangat mengecilkan hati. 

" 'Tetapi saya tidak dapat berhenti dan saya tidak mau bekerja di luar.' 

"Selama dua tahun pertama, ia benar-benar menderita sepanjang hari, berusaha menyisihkan 
waktu mengganti popok yang banyak jumlahnya itu diantara membersihkan rumah dan masak, 
bersamaan dengan tantangan untuk menyalurkan tenaga 10 anaknya sendiri dan enam anak 
orang lain. 

" 'Pada suatu hari saya membaca sebuah artikel dari Pembesar Umum yang menceritakan tentang 
seorang pria yang mengunjungi seorang wanita penggosok lantai yang memiliki pekerjaan yang 
menjemukan menggosok anak tangga ... setiap hari. 

" 'Ketika wanita itu mengeluh tentang hidupnya yang monoton, pria itu menjelaskan bahwa 
seandainya ia memiliki pekerjaan ia akan berusaha membuat pekerjaan itu lebih menarik dengan 
mencari tahu segala sesuatu mengenai pekerjaan itu ... 

" 'Apa yang diceritakan kisah itu kepada saya membuat saya sadar bahwa sikap anda terhadap 
apa yang anda kerjakan itulah yang penting, tidaklah harus pekerjaan itu sendiri," kata sister 
Clynick. 

" 'Sejak saat itu dan seterusnya, saya memutuskan untuk belajar segala sesuatu sedapat saya 
mengenai mengurus anak-anak.' ... Ia mendaftarkan diri dalam (berbagai) pelajaran ... Ia kini 
mengembangkan programnya sehingga ia memiliki kurikulum penuh bagi anak-anak yang 
direncanakan setahun sebelumnya. Ada daftar yang menunggu bagi pelayanannya ... 

" 'Jadi apa yang telah terjadi pada tujuh tahun yang lalu itu, saya merasa bahwa saya mampu 
melakukan sesuatu yang saya benci dan yang menjemukan, hanya dengan mengubah sikap 
saya/ kata sister Clynick. 

" 'Saya telah belajar sesuatu, saya berkembang dan saya suka apa yang saya lakukan/ '(John 
Forster, "Attitude - Not Necessarily Job Itself - Is Important", Church News, 29 Mei 1982, hal. 12). 

Diskusi Tanyalah remaja puteri apakah ada diantara mereka yang memiliki pengalaman yang serupa 
yang ingin mereka bagikan. 

• Bagaimana pengalaman ini diterapkan untuk pelajaran sekolah yang harus dilakukan, pekerjaan 
rumah, kerja paruh waktu, atau tugas gereja yang mungkin nampaknya tidak menarik? 
Bagaimana sikap kita mempengaruhi bagaimana kita melakukan pekerjaan kita? Apa saja pahala 
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dari menyelesaikan pekerjaan dengan baik? 

Kutipan Bacalah pernyataan berikut: 

"Janganlah sekali-kali meremehkan orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang 
berpenghasilan rendah. Ada martabat dan nilai yang luhur dalam setiap pekerjaan yang jujur. 
Janganlah menggunakan kata yang merendahkan untuk segala pekerjaan yang memperbaiki dunia 
atau orang-orang yang hidup di dalamnya. 

"Tidak ada yang memalukan bagi setiap pekerjaan yang terhormat" (Boyd K. Packer, dalam 
Conference Report, Apr. 1982, hal. 121; atau Ensign, Mei 1982, hal. 84). 

Pekerjaan Adalah Penting Bagi Kesejahteraan Jasmani, Sosial, dan Rohani Kita 

C e r i t a Seorang pengelana muda pada suatu ketika mendekati sungai kecil yang terbentang di jalan 
kecil yang dilaluinya. Seorang asing muncul dan berkata kepadanya bahwa apabila ia mau 
memungut beberapa kerikil dan menaruhnya dalam sakunya, maka ketika ia sampai ke tujuannya 
ia akan merasa sedih dan juga akan merasa senang. Ia melakukan seperti yang dikatakan orang 
asing itu dan meneruskan perjalanannya. Ketika sampai di desa berikutnya, ia mengambil kerikil 
dari sakunya dan yang mengherankannya kerikil-kerikil itu berubah menjadi permata yang 
berharga. Ia kemudian paham apa yang dimaksudkan orang asing itu. Ia merasa sedih karena 
tidak memungut lebih banyak kerikil, tetapi senang karena ia telah memungut sebanyak yang 
ia miliki. 

Diskusi papan tulis Gambarlah lingkaran yang melambangkan kerikil di papan tulis. Tuliskan di atasnya hal-hal 
yang tercakup dalam diskusi berikut seperti yang ditunjukkan. Lingkari empat kata yang sudah 
dibahas sebelumnya di papan tulis dari diskusi anda yang terdahulu: berdirkari, rajin, hemat, dan 
harga diri. 

D i s k u s i * Seandainya pengelana ini adalah masing-masing dari anda pada akhir hidup anda, kerikil-
kerikil itu melambangkan apakah? 
• Apa saja cita-cita yang ingin anda capai? Sifat serta benda apa saja yang ingin anda peroleh 
selama hidup anda? 

• Bagaimana kira-kira perasaan anda kelak jika anda tidak mengambil manfaat dari kesempatan 
memunguti semua 'kerikil' yang anda inginkan? 

Puisi Cara lain untuk mengungkapkan gagasan ini sebagai berikut: 

Dari semua perkataan yang menyedihkan yang berasal dari lidah maupun pena 

Yang tersedih adalah: "Seharusnya!" 

(John Greenleaf Whittier, "Maud Muller," A Treasury of the Familiar, edisi Ralph L. Woods [New 
York: Macmillan Publishing Co., 1942], hal. 236). 

Penyajian guru Tekankan bahwa, sayangnya, banyak orang tidak mencapai cita-cita mereka atau mencapai apa 
yang telah mereka tetapkan untuk dilakukan semata-mata karena mereka tidak bersedia bekerja 
atau tidak bekerja cukup keras. Mereka tidak bersedia 'membayar harga' demi kebahagiaan 
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yang dapat mereka peroleh. Banyakorang menyusuri jalan raya kehidupan tidak tahu bahwa 
mereka dapat, tanpa mantera, mengubah angan-angan mereka menjadi kenyataan - dengan 
bekerja untuk hal-hal itu. 

Kutipan Bacalah pernyataan berikut: 

"Tidak ada jalan yang mudah untuk belajar apapun, tidak perduli apakah itu ... Tidak ada jalan 
yang mudah untuk segala sesuatu yang berfaedah. Tidak ada penghasilan atau penghargaan 
yang pantas datang kecuali melalui kerja keras. Saya tidak perduli seberapa pandainya anda, 
peraturan tetap demikian" 0. Reuben Clark, Jr., seperti dikutip dalam Vital Quotations, kumpulan 
Emerson Roy West [Salt lake City: Bookcraft, 1968], hal. 401-02). 

Penyajian guru Tunjukkan bahwa kita dapat mengukur hasil dari perbuatan yang baik dalam tiga bidang umum, 

Di bawah 'kerikil-kerikil' di papan tulis, gambarlah tiga garis dan biarkan tetap kosong. Ketika 
diskusi berkembang, isilah tempat kosong itu dengan kata-kata jasmani, sosial, dan rohani. 

Tambahkan di papan tulis: 

Kutipan 

Penyajian guru 

Penyajian 
anggota kelas 

Kutipan 

Tulislah kata jasmani dalam tempat kosong pertama. Jelaskan bahwa pekerjaan diperlukan un-
tuk kelangsungan hidup kita. 

"Semua yang kita peroleh dalam hidup yang berwujud materi datang sebagai hasil dari bekerja 
dan pemeliharaan yang baik dari Allah. Bekerja itu sendiri menghasilkan kebutuhan-kebutuhan 
hidup" (Ezra Taft Benson, dalam Conference Report, Okt. 1980, hal. 45; atau Ensign, Nop. 1980, 
hal. 32). 

Jelaskan bahwa kita juga tahu pekerjaan memiliki nilai moneter. Kita biasanya dibayar atau 
diupah sesuai dengan kecakapan, efisiensi, dan tingkat kepercayaan kita. 

• Langkah apa yang kita perlukan sekarang untuk kesejahteraan jasmani kita di masa yang 
akan datang? 

• Sikap apa yang dapat mencegah kita dari belajar bekerja untuk mengurus kebutuhan jasmani 
kita? 

• Bagaimana kesediaan bekerja dapat menolong anda dalam pekerjaan sekolah anda dan dalam 
hidup keluarga anda? 

Mintalah seorang remaja puteri menceritakan tentang pekerjaan yang dilakukannya. Dimana ia 
belajar dan bagaimana melakukannya? Bagaimana ia menyukainya? Bagaimana ia meningkatkan 
atau menambah kecakapannya? 

Dalam sebuah ceramah kepada mahasiswa, Penatua Dallin H. Oaks, yang kemudian menjadi 
presiden Universitas Brigham young, menekankan kebutuhan bagi para mahasiswa untuk belajar 
bekerja dan menertibkan diri mereka. 

"Tidak ada hal yang membuat hati saya lebih pedih selain melihat remaja putera dan puteri 
yang tidak menyadari potensi mereka, yang tidak ... tertib diri ke dalam pekerjaan yang perlu 
untuk memperoleh ketrampilan dan mempelajari sifat dari pendidikan yang baik. Terdapat 
banyak kemalasan, terlalu banyak nonton televisi, terlalu banyak berjemur di lapangan rumput, 
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terlalu banyak memburu kesenangan, terlalu banyak bergantung pada pendapat dan pekerjaan 
orang lain, sangat sedikit mandiri" (Dallin H. Oaks, "The Formula for Success at BYXJ,"Speeches 
of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young University Pressss, 1980], hal. 169). 

Bahaslah pencegah bekerja yang disebutkan oleh Presiden Oaks. 

• Bagaimana kita dapat menertibkan diri kita untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik di 
sekolah? Apa kemalasan itu? 

• Apa saja kebiasaan dan sikap yang akan mencegah kita dari menyia-nyiakan potensi kita? 

Tuliskan kata sosial di tempat kosong kedua. 

Baca dan tandailah ayat suci berikut: Ajaran dan Perjanjian 68:31; 42:42; 75:29. 

• Bagaimana kemalasan dapat menuntun orang ke dalam praktek yang penuh dosa? Bahaslah 
akibat kemalasan pada seseorang, keluarga, dan masyarakat. 

Mintalah seorang membaca komentar Penatua Neal A. Maxwell tentang tanggung jawab sosial 
kita untuk bekerja: 

"Jika kita belajar bekerja sejak masa muda kita, kita akan dapat menjadi individu yang lebih 
baik, anggota keluarga yang lebih baik, tetangga yang lebih baik, dan murid Yesus Kristus yang 
lebih baik, yang Dia sendiri belajar bekerja sebagai tukang kayu" ("Gospel of Work "Friend Juni 
1975, hal. 7). 

• Bagaimana kesediaan kita untuk bekerja dapat memberkati hidup para anggota keluarga kita 
yang lainnya? Teman-teman di sekolah kita? Orang-orang dalam masyarakat kita? 

Penyajian anggota kelas Mintalah seorang remaja puteri melaporkan perasaannya tentang proyek pelayanan. Pekerjaan 
apa yang telah diselesaikan? Bagaimana hal itu menolong orang lain? Bagaimana mereka 
menanggapi? Apa yang dirasakannya? 

Tekankan bahwa masyarakat yang sehat bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk 
memberikan sumbangan melalui pekerjaan mereka. Kita tidak dapat memenuhi peranan kita 
sebagai siswa, misionari, pemimpin, orangtua, dan warga negara kecuali kita belajar bekerja. 

Tuliskan kata rohani di dalam tempat kosong yang ketiga. 

Tunjukkan bahwa Adam dan Hawa tahu Tuhan telah mengutuk bumi demi kepentingan mereka 
(lihat Musa 4:23). 

• Mengapa pengutukan tanah benar-benar menguntungkan Adam dan Hawa? Sifat-sifat apa yang 
akan mereka perlukan agar bekerja dapat menghasilkan bagi mereka? 

• Apa yang terjadi pada jiwa kita apabila kita bekerja? Kapan kita tidak bekerja? 

Diskusi ayat suci Bacalah bersama Ajaran dan Perjanjian 75:3-5. Apa yang difirmankan Tuhan agar kita lakukan? 
Apa yang akan menjadi pahala kita? 

Kesimpulan 

Kutipan "Kita adalah pencipta bersama Allah. Dia memberi kita kemampuan untuk melakukan pekerjaan 
yang Dia biarkan belum selesai, untuk memanfaatkan tenaga, menambang bijih, memindahkan 
harta benda bumi bagi kebaikan kita. Tetapi yang paling penting, Tuhan tahu bahwa dari ujian 
pekerjaan muncullah watak yang teguh" (J. Richard Clarke, dalam Conference Report, Apr 
1982, hal. 109-110; atau Ensign, Mei 1982, hal. 77). 

Lagu (pilihan) Nyanyikan atau bacalah semua bait 'Dunia Memerlukan Orang yang Mau Bekerja' (buku 
Nyanyian Rohani no.122). 

Penerapan Pelajaran 

Berilah setiap gadis kerikil yang besar atau batu dengan kata bekerja tertulis di atasnya. Sarankan 
agar tiap gadis meningkatkan kecakapannya dan sikapnya terhadap pekerjaan. 

Diskusi 

Papan tulis 

Kutipan 

Penyajian guru 

Papan tulis 

Penyajian guru 
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Tujuan dan Nilai Pendidikan 
Pelajaran 

36 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan memahami tujuan dan nilai pendidikannya sepanjang hidupnya. 

PERSIAPAN 1. Gambar 20, Remaja Puteri sedang bekerja; gambar 21, Ibu Muda Menolong Anak-anaknya 
Membaca; gambar 22, Remaja Puteri Mengajar dalam Pertemuan Gereja. Semuanya terletak 
di belakang buku pelajaran ini. 

2. Pilihan: Siapkan peragaan bahan-bahan pendidikan seperti buku pelajaran sekolah, tulisan 
suci, buku nyanyian, penggaris. 

3. Pilihan: Siapkan guntingan kata yang berbunyi: "Di pekerjaan", "Di rumah", "Di Gereja dan 
masyarakat". 

4. Tugasi remaja puteri untuk memberikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan 

Cerita Jeffrey R. Holland, selagi menjadi presiden Universitas Brigham Young, menceritakan kisah 
berikut: 

"Saya ingin bercerita kepada anda tentang sebuah kisah nyata tentang seorang anak lelaki yang 
tidak memiliki kesempatan bersekolah untuk waktu yang lama. Ayahnya meninggal, 
meninggalkan sedikit uang untuk keluarganya. Pada suatu hari anak lelaki itu menderita sakit 
keras karena campak dan harus absen lama dari sekolah. 

"Berangsur-angsur kesehatannya membaik, dan ia merasa senang dapat pergi ke sekolah lagi. 
Tetapi ia kembali ke sekolah hanya untuk satu tahun, menyelesaikan tingkat tujuh, ketika ia 
harus berhenti sama sekali. Ia dan saudara lelakinya harus mencari pekerjaan untuk membantu 
mencari cukup uang guna membeli makanan dan pakaian yang dibutuhkan keluarga itu. 

"Anak lelaki itu bekerja sangat keras, tumbuh kuat, dan belajar banyak melalui pengalaman-
pengalamannya. Ia membaca buku kapan saya ia dapat, dan berminat dalam belajar banyak hal 
yang tidak didapatkannya karena ia tidak bersekolah. Seringkah ia harus mengatakan betapa 
sedihnya karena ia tidak dapat memperoleh pendidikan formil. Ia adalah pria yang baik dan 
bekei'ja keras untuk mengembangkan dirinya. Dan ia tetap berharap agar pada suatu hari ia 
dapat kembali bersekolah lagi. Tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan itu. Anak lelaki 
kecil yang tumbuh dewasa dengan keinginan untuk meneruskan sekolahnya ini adalah ayah 
saya. 

"Karena pengalaman ayah saya ini, ia sangat ingin agar saya dapat memperoleh pendidikan 
yang baik. Apabila saya mengatakan/Tetapi saya tidak ingin bersekolah/ Ia akan berkata/Maka 
saya yang akan menggantikanmu. Apa kau kira guru akan keberatan? Saya ingin tahu apakah 
saya dapat pas dengan tempat duduk di bangkumu?' 

"Hal itu selalu membuat saya tertawa karena saya pikir hal itu akan membuat guru saya takut 
karena melihat pria dewasa datang di sekolah, dan saya tahu ia tidak dapat pas dengan tempat 
duduk kecil di bangku saya. Jadi saya harus pergi ke sekolah ... 

"Kemudian ketika saya lulus dari sekolah lanjutan, melayani misi, dan menyelesaikan kuliah 
saya di perguruan tinggi, saya melanjutkan untuk memperoleh PH.D dari sebuah sekolah di 
New England ... 

"Ketika saya menerima ijazah saya ingin ayah saya yang memperolehnya. Ia tidak pernah 
menerima ijazah dari sekolah manapun dan saya pikir ia berhak mendapatkan yang ini. Saya 
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beritahukan kepadanya bahwa meskipun nama saya tertera di atasnya, ijazah itu sesungguhnya 
harus dihadiahkan kepadanya. Saya katakan kepadanya bahwa mereka mungkin telah membuat 
kesalahan mencetak. Itu membuatnya tertawa dan kemudian membuatnya menangis. Saya tidak 
pasti pada waktu itu mengapa hal itu membuatnya menangis - tetapi kini saya tahu" ("Do You 
Think I Can Fit into Your Seat", Friend, Sept. 1978, hal. 6-7). 

Diskusi • Apakah anda berpendapat bahwa ayah dan anak ini telah belajar nilai suatu pendidikan? 
Bagaimana teladan ini dapat menolong kita lebih sepenuhnya menghargai kesempatan yang 
kita miliki untuk memperoleh pendidikan? 

Penyajian guru 

Diskusi ayat 
suci dan papan tulis 

Kutipan 

Kita Telah Dinasihati untuk Memperoleh Pendidikan 

Jelaskan bahwa kita selalu didorong oleh para pemimpin Gereja kita agar memperoleh 
pendidikan. Para perintis Mormon terdahulu, meskipun selalu mendapat penganiayaan dan 
harus meninggalkan rumah mereka, terus saling mengajar. Pendidikan, selalu merupakan 
prioritas tertinggi. Mereka membawa serta buku-buku tentang berbagai mata pelajaran, dan 
kemanapun mereka pergi, mereka segera membangun sekolah. 

Mintalah remaja puteri membuka dan membaca Ajaran dan Perjanjian 88:118. Tunjukkan bahwa 
dalam ayat suci ini dan di tulisan suci lainnya, Tuhan telah memerintahkan kita untuk berusaha 
belajar. 

• Mengapa menurut anda Tuhan ingin kita belajar? Tuliskan jawaban para gadis di papan tulis. 
Lalu bacalah Ajaran dan Perjanjian 88:77-79 dan tambahkan pada daftar hal-hal yang tidak 
disebutkan. 

• Subyek apa yang anda pelajari sekarang yang menolong anda belajar tentang hal-hal dalam 
daftar itu? 

Para pemimpin Gereja kita terus menerus menaruh banyak perhatian pada pendidikan. Dua 
orang nabi zaman modern kita telah memberikan nasihat ini kepada kita: 

"Sejak permulaan Gereja telah melandaskan asas bahwa 'kemuliaan Allah adalah akal budi' 
(A&P 93:36). Oleh karena itu kami mendorong kaum kami untuk belajar dan bersiap memberikan 
pelayanan dengan pikiran mereka serta dengan tangan mereka. 

"Beberapa orang cenderung pada pendidikan formil universitas, beberapa orang lebih cenderung 
pada latihan praktek kejuruan. Kami merasa bahwa umat kita seharusnya memperoleh semacam 
pendidikan yang paling konsisten dengan minat dan bakat mereka. Apakah itu di bidang 
pekerjaan, seni, atau lapangan kerja; apakah itu pendidikan universitas atau kejuruan, kami 
menghargai dan mendorongnya" (Spencer W. Kimball, dalam Conference Report, Okt 1977 
hal. 4). 

"Pendidikan selalu diakui oleh Gereja sebagai kewajiban nomor satu bagi setiap generasi kepada 
penggantinya dan bagi setiap individu kepada dirinya. Masing-masing dari kita adalah mahluk 
yang diberkati, kekal, dan cerdas. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk mendorong dan 
mempertahankan semangat mencari, belajar dan terus belajar segala sesuatu sebanyak mungkin 
tentang diri kita, sesama kita, alam semesta kita, dan Allah kita" (Hugh B. Brown, dalam Confer-
ence Report, Apr. 1968, hal. 101; atau Improvement Era, Juni 1968, hal. 34). 

Pendidikan Dapat Bermanfaat Sepanjang Hidup Kita 

Jelaskan bahwa pendidikan membuka pintu kepada pekerjaan jasmani maupun rohani kita. 

• Bagaimana pendidikan dapat menolong kita sepanjang hidup kita? 

Tuliskan jawaban para gadis di papan tulis. Pastikan hal-hal berikut dibahas. 

1. (Tempelkan guntingan kata 'Di pekerjaan' dan tunjukkan gambar remaja puteri sedang bekerja) 
Jelaskan bahwa pendidikan memberi kita kecakapan atau lapangan kerja yang akan menolong 
kita memperoleh pekerjaan yang bermanfaat. Hal ini adalah penting bagi remaja puteri dan 
remaja putera, sebagaimana yang ditunjukkan dalam pernyataan berikut: 

Kutipan dan diskusi "Ada alasan mendesak bagi para sister kita untuk merencanakan pekerjaan ... Kami ingin 

Diskusi papan tulis 

Gambar dan 
guntingan kata 
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Gambar dan 
guntingan kata 

Kutipan 

Diskusi 

Gambar 
dan guntingan kata 

mereka memperoleh segala pendidikan dan latihan kejuruan sebanyak mungkin sebelum 
menikah. Apabila mereka menjadi janda atau bercerai dan perlu bekerja, kami ingin agar 
mereka memperoleh pekerjaan yang bermartabat dan bermanfaat. Apabila seorang sister tidak 
menikah, ia memiliki segala hak untuk terlibat dalam pekerjaan yang memberi kesempatan 
kepadanya meningkatkan bakat serta karunianya" (Howard W. Hunter, Ensign, Nop. 1975, 
hal. 124). 

• Apa saja alasan agar kita siap bekerja? Bagaimana pendidikan yang baik menolong kita 
siap bekerja? 
• Mengapa penting untuk secara teratur datang di sekolah, belajar, dan membuat rencana 
untuk pendidikan? Apa akibat belajar serta perencanaan anda sekarang bagi masa depan 
anda? 

2. (Tempelkan guntingan kata 'Di rumah' dan peragakan gambar seorang ibu muda menolong 
anak-anaknya membaca.) Tunjukkan bahwa pendidikan yang baik dapat menolong kita 
menjadi ibu dan ibu rumah tangga yang lebih baik. 

"Kecemasan yang terlalu besar tidak dapat dipakai untuk mendidik para wanita muda kita. 
Tanggung jawab besar akan berpindah kepada mereka. Ke dalam tangan merekalah sebagian 
besar pembentukan sifat moral dan kecerdasan kaum muda akan dilaksanakan. Hendaknya 
para wanita di negara kita dicerdaskan, dan anak-anak merekapun tentu akan sama pula. 
Pendidikan yang tepat bagi pria menentukan kesejahteraannya; tetapi milik seluruh keluarga 
dilindungi oleh pendidikan yang benar dari seorang wanita" (George Q. Cannon,Gospel Truth, 
pilihan Jerreld L. Newquist [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], 2:138). 

Bagaimana pendidikan wanita dapat memberi manfaat kepada keluarganya? 

3. Tempelkan guntingan kata "Di Gereja dan masyarakat" dan peragakan gambar remaja puteri 
mengajar di pertemuan gereja. Jelaskan bahwa semakin wanita itu siap, semakin banyak ia 
dapat menyumbang kepada gereja dan masyarakatnya. Pendidikan adalah salah satu cara 
terbaik dimana ia dapat siap melayani. 

Untuk membantu para gadis memikirkan tentang berbagai cara dengan mana mereka dapat 
menggunakan pendidikan mereka dalam pelayanan Gereja dan masyarakat, baik sekarang 
maupun di masa yang akan datang, ajukan pertanyaan berikut: 

• Bagaimana anda dapat menggunakan pendidikan anda untuk mengajar kelas Pratama? 
Untuk pengajar berkunjung? Untuk mengajar kelas dewasa di Sekolah Minggu? Untuk 
memberi ceramah di Gereja? 
• Bagaimana anda dapat menggunakan pendidikan anda untuk menolong orang sakit? Untuk 
menolong orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang baik? 

• Bagaimana anda dapat menggunakan pendidikan anda untuk menolong anak-anak tetangga 
yang tidak memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk dikerjakan di liburan (musim panas)? 

Mintalah para gadis mengusulkan cara-cara lainnya dengan mana mereka siap melayani 
dengan lebih baik jika mereka telah memperoleh pendidikan. 

Kesimpulan 

Penyajian guru Jelaskan bahwa pendidikan merupakan bagian penting bagi pertumbuhan kita di bumi. Ketika 
kita memperoleh pengetahuan, kita akan belajar menghargai semua yang telah disediakan Tuhan 
bagi kita. Meningkatkan pengetahuan serta latihan pendidikan akan menolong kita dalam setiap 
segi kehidupan kita dan membuat kita lebih mampu membangun kerajaan Allah dengan lebih 
baik. Tidak ada waktu yang lebih baik atau yang lebih tepat untuk memperoleh pendidikan 
yang baik kecuali di masa muda kita. Kita hendaknya mengambil manfaat dari kesempatan 
pendidikan yang tersedia bagi kita dan mencari pengetahuan di segala bidang. 
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Penerapan Pelajaran 

Ajaklah setiap remaja puteri untuk menggunakan kesempatan sebanyak-banyaknya guna 
memperoleh pendidikan yang sekarang ini tersedia baginya. Sarankan agar ia memilih satu 
mata pelajaran di sekolah atau satu segi dari injil yang ingin lebih banyak dipelajarinya dan 
memusatkan diri pada topik itu. Mintalah agar ia melaporkannya kepada kelas, pemimpin remaja 
puteri, atau catatan hariannya mengenai hal-hal yang ia pelajari. 

' 226 



Pelajaran 36 Mendorong Pengembangan Bakat 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan menghargai dan mendorong pengembangan bakatnya dan bakat para 
anggota keluarga. 

PERSIAPAN 1. Gambar 23, Lukisan Vincent van Gogh, terletak di bagian belakang buku pelajaran ini. 

2. Bawalah kertas dan pensil bagi setiap remaja puteri. 

3. Pilihan: Bawalah benda-benda untuk disembunyikan pada setiap gadis, seperti seutas tali, 
jarum, peniti, jepit rambut, seutas benang, kawat, kancing, pensil, rol rambut. 

4. Buatlah daftar dari benda-benda yang tersembunyi itu bagi setiap gadis. 

5. Tugasi remaja puteri untuk memberikan ayat suci, kisah, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan: Benda-benda yang Disembunyikan 
Papan tulis Ketika setiap gadis masuk ruangan kelas, bawalah ia ke tepi dan tempatkan pada dirinya salah 

satu benda yang telah anda bawa. Tempatkan di tempat yang dapat dilihat tetapi di tempat 
yang tidak menonjol (sebagai contoh: lilitkan benang di bahu seorang gadis, belitkan kawat 
atau sisipkan jepit rambut ke dalam lubang kancing, selipkan peniti di atas telinga). 

Berilah setiap remaja puteri daftar benda yang telah anda tempatkan pada diri setiap gadis. 
Perintahkan remaja puteri untuk mencari tahu benda-benda itu dan memberi tanda silang setiap 
kali menemukan benda itu. Berilah waktu dua menit kepada remaja puteri untuk secara diam-
diam melakukan pencarian mereka; lalu tentukan benda mana yang telah ditempatkan dan 
yang tidak. Ketika remaja puteri membuat daftar, menyebutkan setiap barang dan tempatnya, 
ambillah benda itu dari gadis dan simpanlah. Mungkin ada dua atau tiga buah yang tidak 
ditemukan. Tunjukkan dimana letak benda-benda ini. 

Diskusi Bahaslah bagaimana mencari benda-benda ini sama seperti menemukan bakat. 

• Bagaimana bakat kita dapat dikenali? 

• Bagaimana mungkin bakat kita dapat jelas terlihat tanpa kita sadari? 

• Mengapa kita dapat gagal mengenali suatu bakat? 

• Mengapa kita mengira bahwa kita memiliki semua bakat? 

• Mengapa kita harus mencari sampai kita menemukan bakat itu? 

Tekankan bahwa setiap orang telah diberi karunia atau bakat dari Bapa Surgawi kita. Kadang-
kadang karunia atau bakat ini tersembunyi dan sulit ditemukan. Apabila suatu bakat ditemukan, 
sangatlah penting mengembangkan bakat itu, atau bakat itu akan hilang. 

Ingatkan para remaja puteri bahwa bakat tidak selalu luar biasa, tidak selalu hebat, kadang-
kadang sulit ditemukan, kadang-kadang tidak diperhatikan, kadang-kadang dianggap tidak 
ada sama sekali, dan seringkah sangat bermanfaat dan berguna bagi orang lain. 

Setiap Orang Menerima Karunia dari Bapa Surgawi Kita 

Papan tulis Tuliskan gagasan berikut di bagian atas papan tulis dan biarlah tetap disana sepanjang pelajaran: 
Kita adalah anak-anak roh Bapa Surgawi, dan kita masing-masing diberi karunia oleh Roh Allah. 
remaja puteri mengucapkan setiap kata dengan nyaring ketika anda menuliskannya kemudian 
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membaca seluruh kalimat secara serempak ketika kalimat itu selesai dituliskan. 

Diskusi ayat suci Jelaskan bahwa Tuhan telah memberi banyak petunjuk di zaman akhir ini mengenai bakat. 

Ketika anda membaca dan membahas empat ayat suci berikut, anda dapat minta para gadis 
agar menggaris bawahi dan merujuk silangkan ayat-ayat itu. 

Mintalah seorang remaja puteri membacakan Ajaran dan Perjanjian 46:11-12. Bahaslah arti kata 
karunia dan alasan Tuhan memberikan bakat-bakat ini. 

Mintalah remaja puteri lainnya membacakan Ajaran dan Perjanjian 82:18. Bahaslah apa yang 
difirmankan Tuhan kepada kita dalam ayat ini tentang penggunaan bakat itu. 

Baca Ajaran dan Perjanjian 82:2-3, dan bahaslah masksud dari tulisan suci ini untuk menggunakan 
bakat-bakat kita. 

Bacalah Ajaran dan Perjanjian 60:13, Tuhan berfirman kepada dua misionari jaman dulu. Mintalah 
anggota kelas lainnya membacakan ayat ini, dan mintalah kelas menjelaskan kesamaan antara 
kemalasan dan mengubur bakat. 

• Setelah membaca empat ayat ini, bagaimana perasaan anda tentang kewajiban anda untuk 
menemukan, mengembangkan dan menggunakan bakat anda. 

Mintalah remaja puteri untuk berpikir, sementara anda menyampaikan keadaan berikut, tentang 
beberapa cara agar bakat-bakat itu dapat ditemukan. 

1. Santi merasa bahwa ia telah siap menerima berkat bapa bangsanya. Ketika bro. Wahid 
memberikan berkat kepadanya, Santi mendengarkan dengan seksama dan keheranan 
mendengar bro. Wahid memberitahunya bahwa ia memiliki bakat besar untuk mengajar. 

2. Sarah tertarik dengan tantangan yang diberikan sister Mira kepada kelasnya untuk 
menemukan dan mulai mengembangkan bakat mereka untuk melayani. 

3. Mirta mengambil les piano hanya selama dua tahun ketika ia diminta untuk menjadi pemain 
piano di Pratama. Suatu sore, segera sesudah ia dipanggil pada jabatan barunya, ia duduk di 
depan piano dan berpikir betapa ia sangat tidak suka latihan. Lalu ia teringat bahwa ketika 
presiden hendro menatapnya, presiden Hendro menjanjikan bahwa jika ia selalu 
mengembangkan kecakapannya bermain piano, ia akan dapat mempengaruhi banyak orang 
dalam kerajaan Tuhan dengan membagikan musik yang membangun semangat. 

4. Guru Maria minta ia memimpin dalam kegiatan pelajaran kerajinan tangan. Maria belum 
pernah membuat apapun dalam hidupnya. Yang mengherankannya, ketika ia mulai 
mengumpulkan gagasan dan membuat beberapa kerajinan, ia menyukainya. 

Diskusi Periksalah beberapa cara dengan mana orang-orang menemukan bakat mereka. Lalu bahaslah 
pertanyaan berikut ketika pertanyaan itu dikemukakan kepada remaja puteri anda: 

• Adakah diantara anda menemukan bakat yang sebelumnya anda tidak tahu, bahwa anda 
memilikinya? 

• Bakat apa sajakah yang anda tahu ada dalam diri anda atau dalam diri teman-teman? 

• Mengapa menemukan bakat saja tidaklah cukup? 

Dorongan yang Positip Merangsang Pengembangan Bakat 

Cerita Peragakan reproduksi lukisan van Gogh yang terletak di bagian akhir buku pelajaran ini. 
Kemudian berikan uraian riwayat hidup seniman berikut ini: 

Vincent van Gogh, yang dilahirkan di negeri Belanda lebih dari seratus tahun yang lalu (1853), 
hidupnya penuh kemelut dan sedih. Seandainya bukan karena adik lelakinya, Theo, ia mungkin 
tidak bakal menjadi pelukis yang terkenal. Theo menaruh kepercayaan kepada abangnya, dan 
kepercayaan yang dimiliki terhadap kemampuan Vincent, Theo menyediakan cat, kanvas, 
makanan, dan penginapan apabila pelukis itu tidak dapat menyediakan alat-alat itu bagi dirinya 
sendiri. Theo tetap percaya ketika orang lain tidak percaya Vincent. Pengaruh van Gogh dirasakan 
seluruh dunia melalui dunia seni. Lukisannya tergantung di berbagai galeri terkemuka di berbagai 
negara. 
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Catatan bagi guru Berhati-hatilah agar hidup van Gogh tidak menjadi panutan. Jika seorang remaja puteri 
menyebutkan kenyataan ini, jelaskan bahwa diskusi ini dipusatkan pada sekitar pengembangan 
bakatnya dan dukungan yang ia peroleh, bukan hidupnya secara menyeluruh. 

Penyajian guru Jelaskan bahwa banyak diantara kita, seperti van Gogh, memiliki bakat yang perlu dikembangkan, 
tetapi tanpa bantuan serta dorongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mungkin 
tidak dapat mengembangkannya. 
Masing-masing dari kita memiliki seorang van Gogh dalam keluarga kita, yang dapat kita bantu 
melalui dukungan dan dorongan kita. 

Kutipan Puteri Presiden dan sister Harold B. Lee, Helen Lee Goates, berkomentar: 
" 'Betapa cermatnya (orangtua kita) memelihara perasaan kita yang lembut terhadap diri kita! 
Ketika pada usia dini kita berusaha keras menguasai peralatan musik yang mendatangkan rasa 
kecil hati dan kemungkinan gagal mulai tampak, kita secara tetap diperkuat oleh keyakinan 
yang positif dan kuat dari ayah dan ibu kita, bahwa kita membuat musik yang paling indah di 
sisi surga ini. Ketika tahun-tahun permulaan masa remaja menyambut kita, dengan ancaman 
tidak aman sehari-hari dan yang menggelisahkan bagi harga diri, kita terus menerus diingatkan 
bahwa ibu dan ayah mengasihi kita dan bahwa mereka yakin bahwa kita adalah remaja puteri 
yang paling elok, yang paling cantik yang pernah mereka kenal. Merekalah para orang tua yang 
bijak, mereka tentunya telah tahu bahwa jika mereka menempatkan kesan-kesan itu dihadapan 
kita, kita akan berjuang untuk menjadi seperti yang mereka inginkan, dan apa yang telah mereka 
ketahui akan menjadi apa kita kelak' "( dalam Neal A. Maxwell, That My Family Should Partake, 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], hal. 56-57). 

• Bagaimana remaja puteri dapat menerapkan asas dorongan yang positif ini dalam hubungan 
mereka dengan para anggota keluarga? 

Berilah para gadis waktu untuk membahas beberapa pengalaman, baik atau buruk, yang mungkin 
telah mereka alami dengan bakat dan para anggota keluarga. Usahakan untuk menekankan 
bahwa dorongan yang positif adalah yang diperlukan untuk merangsang perkembangan bakat. 
Anda dapat membiarkan para gadis membandingkan kisah van Gogh dengan kisah sister Goates 
untuk menunjukkan pengaruh yang dapat diberikan setiap anggota keluarga kepada bakat 
anggota keluarga lainnya. 

Diskusi # Bagaimana tindakan serta sikap anda di rumah dapat membuat perbedaan terhadap saudara 
laki atau perempuan dalam mengembangkan bakat mereka? 

• Mengapa seseorang dapat mengorbankan dirinya dan bakatnya? 

Kegiatan Bagikan pensil dan kertas kepada setiap remaja puteri. Mintalah mereka melipat kertas itu 
menurut panjangnya menjadi tiga kolom yang sama dan menuliskan 'nama anggota keluarga' 
di bagian atas kolom pertama, 'bakat' di kolom kedua, dan 'apa yang dapat saya lakukan?' di 
kolom ketiga. 
Para remaja puteri hendaknya menuliskan nama para anggota keluarga di kolom sebelah kiri, 
menyisakan tempat yang lebar diantara nama-nama itu. Sarankan agar mereka mengambil waktu 

Nama anggota Bakat-bakat (yang ada Apa yang dapat saya lakukan: 
keluarga : sekarang ini dan yang 

mungkin ditemukan): 

Budi Bernyanyi bersamanya Berlatih bersamanya 
Bernyanyi Mengajak dia menolong saya 
Atletik mengerjakan matematika 
Matematika Memujinya bila ia mengerjakan 

dengan baik 

Sandra Berlari Menolong mencatat waktu larinya 
Menjahit Memuji jahitan, lari, dan gambarnya 
Menggambar Menolongnya ketika ia minta 

bantuan 
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beberapa menit untuk memikirkan secara cermat bakat apa yang mungkin dimiliki para anggota 
keluarga mereka. Mintalah mereka mencatat bakat yang sudah ada sekarang ini dan bakat yang 
mungkin akan ada di kolom kedua. Bahaslah cara-cara remaja puteri kira-kira dapat membantu 
para anggota keluarga, hal-hal ini hendaknya dituliskan di kolom terakhir. Doronglah remaja 
puteri untuk menggunakan gagasan-gagasan di atas kertas ini untuk menolong mengembangkan 
para anggota keluarga mereka. 

Kesimpulan 

Diskusi * Seandainya seorang anggota keluarga anda telah membantu anda secara berhasil menyelesaikan 
sesuatu yang selalu anda cita-citakan, akibat apakah yang mungkin timbul dalam perasaan anda 
terhadap orang itu? 

Bahaslah bagaimana kita dapat memetik manfaat dari bakat masing-masing. Mintalah remaja 
puteri membagi pengalaman yang mungkin mereka miliki dimana seorang dalam keluarga telah 
membantu mengembangkan bakat lainnya. 

Penyajian guru Jelaskan bahwa sebagian besar dari kita meremehkan kekuatan untuk berbuat baik yang dimiliki 
seseorang. Jika kita mengabdikan diri kita membantu para anggota keluarga menemukan dan 
mengembangkan bakat-bakat mereka, kita akan tahu bahwa kasih kita kepada mereka tumbuh 
dan berkembang bersama-sama bakat mereka. Kita akan tahu bahwa terdapat bermacam-macam 
bakat dan bakat-bakat itu tidak selalu mudah ditemukan, tetapi jika gigih, kita akan berhasil 
dan kita akan menolong para anggota keluarga berhasil dalam hidup ini dan dalam kekekalan. 
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Mengembangkan 
Kecakapan Kepemimpinan 
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Tujuan Jangka Pendek 
Sebagai Batu Loncatan 

Pelajaran 36 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan paham bagaimana menetapkan goal jangka pendek dapat menolongnya 
untuk mencapai goal jangka panjang. 

PERSIAPAN 1. Bawalah keras dan pensil bagi remaja puteri. 

2. Pilihan: Siapkan selebaran seperti yang disarankan dalam bagian kedua pelajaran ini. 

3. Tugasi remaja puteri menyajikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN Pendahuluan 

Kegiatan Mintalah para gadis membayangkan lima tahun dari saat sekarang. Beritahu mereka untuk 
berpikir selama satu atau dua menit tentang apa yang ingin mereka lakukan dan menjadi orang 
yang bagaimanakah jika harapan mereka yang tertinggi menjadi kenyataan. Mintalah agar mereka 
memastikan tujuan mereka adalah khas serta pribadi seperti: 'Saya ingin menikah di bait suci; 
saya ingin lulus dari perguruan tinggi; saya ingin menjadi seorang guru (sekertaris, dokter, 
dsb.).' Setelah mereka berpikir beberapa menit, mintalah mereka menuliskan tujuan-tujuan ini 
di secarik kertas. Lalu mintalah para gadis agar menuliskan setidaknya tiga hal yang paling 
penting yang dapat mereka lakukan untuk membantu mencapai cita-cita mereka. 

Jelaskan kepada para gadis bahwa tiga hal ini merupakan goal jangka pendek, atau batu loncatan, 
yang akan menuntun mereka kepada pencapaian goal jangka panjang mereka. Pepatah Cina 
kuno mengatakan: "Perjalanan beribu-ribu mil dimulai dari sebuah langkah." Mintalah seorang 
atau dua orang gadis untuk memberitahukan goal jangka panjang kepada kelas serta batu 
loncatan mereka (goal jangka pendek) yang akan menuntun mereka kepada goal jangka panjang 
itu. Tuliskan hal-hal ini di papan tulis, dengan goal jangka panjang di bagian atas dan goal 
jangka pendek di bagian bawah. 

Menetapkan Goal Dapat Menolong Kita Maju 

Jelaskan bahwa menetapkan goal dapat menolong kita mencapai keinginan kita. 

• Mengapa dengan hanya berangan-angan agar kita dapat mencapai sesuatu biasanya tidaklah 
cukup mendorong kita untuk maju? 

Tekankan bahwa goal-goal memberi kita sesuatu yang khas dan perlu perjuangan untuk 
mencapainya. Goal-goal itu menyediakan jalan untuk kita ikuti. Bacalah pernyataan berikut: 

"Tidak ada rencana. Tidak ada sasaran. Tidak ada goal. Jalan menuju kemana saja, dan jalan 
yang tidak menuju kemana saja menuntun pada cita-cita yang dikorbankan, kesempatan yang 
dihambur-hamburkan, dan hidup yang tidak tercapai" (Thomas S. Monson, dalam Conference 
Report, Okt. 1976, hal. 73; atau Ensign, Nop. 1976, hal. 51). 

Proses menetapkan goal dapat menjadi cara berkembang yang penting sepanjang hidup kita. 
Dan sekarang inilah saatnya yang tepat untuk belajar bagaimana mengerahkan tenaga kita dengan 
menetapkan dan mencapai goal yang bermanfaat. 

Tinjaulah empat langkah proses menetapkan goal berikut bersama para gadis: 

Langkah 1: Evaluasi (menentukan apa yang perlu dilakukan) - Buatlah daftar hal-hal yang ingin 
anda ketahui, sifat dan kemampuan yang ingin anda miliki, dan hal-hal yang ingin anda capai 
dalam hidup anda. 

Penyajian guru 

Kutipan 

Proses menetapkan goal 
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Langkah 2: Rencana (apa yang harus dilakukan dan kapan) - Tulislah goal dan bagaimana anda 
merencanakan untuk mencapainya. Ingat, sebuah goal yang tidak dicatat hanyalah merupakan 
angan-angan. Jika anda ingin, pilihlah salah seorang dari orangtua, teman, atau pemimpin kepada 

Selebaran 
atau papan tulis 

siapa anda melaporkan perkembangan yang anda buat. Tentukan waktu untuk menyelesaikan 
goal anda dan tanggal setiap saat untuk memeriksa kemajuan anda. 

Langkah 3: Tindakan terhadap rencana itu - Jika itu adalah sesuatu yang dapat anda lakukan 
sendiri, lakukanl Jika anda memerlukan pertolongan, mintalah seseorang untuk membantu 
anda menyelesaikan tujuan anda. 

Langkah 4: Laporan mengenai kemajuan dan hasil - Temui seorang yang telah anda pilih untuk 
melaporkan kemajuan anda. Beritahukan apa yang telah anda lakukan dan periksalah 
kemajuan anda. Beberapa goal anda bisa jadi rahasia. Anda dapat memeriksa sendiri atau 
melaporkannya kepada Bapa Surgawi dalam doa. 

Setelah anda menyelesaikan langkah 4, mulailah proses itu lagi dengan mengevaluasi apa 
yang ingin anda lakukan berikutnya. 

Cerita Guru dan para gadis kelas Remaja Puteri prihatin terhadap salah seorang anggota kelas mereka. 
Mereka memilih suatu goal kelas untuk berusaha mengaktifkan Sari pada akhir tahun ajaran. 
Mereka sadar bahwa hal ini mungkin menjadi goal jangka panjang, karena dia hanya datang 
kekelas dua kali dalam tiga tahun. Mereka menentukan beberapa goal jangka pendek dan 
memberitahu guru mereka bahwa mereka akan melaporkan perkembangan kepadanya. Goal 
mereka adalah (1) membawa Sari datang pada salah satu kegiatan mereka dan (2) 
membawanya datang di pelajaran hari Minggu. Mereka mencatat rencana bagi masing-masing 
goal dan mulai bertindak. 
Goal pertama sangat mudah. Para gadis tahu bahwa Sari suka basket dan bermain pada regu 
basket di sekolahnya. Para gadis merencanakan mengadakan olah raga malam hari dan 
menanyakan kepadanya apakah ia mau datang dan memberi mereka beberapa saran mengenai 
permainan bola basket. Ia bersedia menerima dan kegiatan itu berhasil dengan baik. 

Goal kedua sedikit sulit. Mereka harus menjadi temannya di sekolah. Mereka juga mem-
bawakan selebaran pelajarannya, tetapi rupa-rupanya ia masih merasa kurang senang dan 
tidak tertarik untuk datang pada hari Minggu. Lalu sebagai kegiatan pelajaran, para gadis 
dan guru mereka pergi ke pertandingan basket sekolah Sari untuk menyaksikan permainannya. 
Mereka semua bersorak sorai dan lari mengucapkan selamat setelah menyaksikan 
kemenangannya. Minggu berikutnya Sari berada di gereja! Untuk pertama kalinya, ia tampak 
merasa senang dan tertawa serta bercakap-cakap dengan para gadis. Para gadis itu meneruskan 
usaha serta kasih mereka, dan Sari sering datang ke pertemuan gereja. Kenyataannya Sari 
dipanggil untuk melayani sebagai anggota presidensi kelas pada tahun berikutnya. 

Diskusi Mintalah para gadis dengan singkat menjelaskan empat langkah proses menetapkan goal 
seperti yang terdapat dalam kisah ini. Tekankan bahwa goal jangka pendek adalah batu 
loncatan untuk goal jangka panjang. 

Mengevaluasi Goal Jangka Pendek Menolong Kita Mengukur Kemajuan Kita dan 
Memperbaiki Langkah Kita 

Tekankan bahwa kita perlu secara berkala mengevaluasi goal jangka pendek kita untuk 
memastikan goal itu menuntun kemana kita ingin pergi. 
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Kutipan Bacalah kutipan berikut: 

"Kita hendaknya secara tetap mengevaluasi kemajuan kita. Untuk hidup benar serta memenuhi tujuan 
penciptaan kita, kita seharusnya secara tetap meninjau masa lalu, menentukan status masa 
sekarang, dan menetapkan goal bagi masa yang akan datang. Tanpa proses ini hanya ada sedikit 
kesempatan untuk mencapai tujuan seseorang" (O. Leslie Stone, dalam Conference REport, Apr. 
1978, hal,87; atau Ensign, Mei 1978, hal. 57). 

Cerita Ceritakan kisah berikut: 

Klara selalu membuat goal jangka panjang untuk pernikahan bait suci, tetapi tampaknya masih 
lama sekali menuju ke masa depan. Ia mulai berkencan secara teratur dengan seseorang yang 
bukan anggota. Tetapi ia tidak melihat adanya sesuatu yang tidak baik dalam kencan itu karena 
pria itu begitu baik. Di samping itu, ia tidak bermaksud bahwa hubungan mereka menjadi 
sungguh-sungguh. Sebagian besar kencan mereka direncanakan pada hari Minggu guna 
menyesuaikan jadwal kerja pria itu. Pada mulanya, Klara berusaha juga untuk hadir pada 
kebaktian Gereja. Tetapi waktu kebaktian tidak selalu bertepatan dengan rencana kencan mereka, 
jadi ia mulai sering tidak datang ke pertemuan gereja. Ia menjadi tidak aktip dan mulai berperan 
serta dalam kegiatan-kegiatan pada hari Sabat yang dulunya tidak dapat ia terima. 

Orangtua dan presiden cabang Klara cemas akan perbuatannya. Dalam sebuah wawancara, 
presiden cabangnya menanyakan kepadanya tentang goal jangka panjangnya. Ia bersikeras bahwa 
pernikahan bait suci masih menduduki tempat tertinggi di daftarnya. Bersama-sama mereka 
mulai mengukur kemajuannya ke arah goal itu dan mengevaluasi goal jangka pendek yang 
akan menuntunnya kepada goal itu. Klara sadar bahwa goal belajar tulisan suci, kehadiran di 
gereja, dan kepatuhan terhadap beberapa perintah Tuhan belum terpenuhi. Orangtua dan 
presiden cabang Klara menolongnya merumuskan beberapa goal jangka pendek yang dapat 
memperbaiki goalnya dan pada akhirnya menolong dia mencapai goal jangka panjang untuk 
pernikahan bait suci. Dengan keberanian, tekad, serta pertolongan Bapa Surgawi, Klara mengubah 
apa yang perlu diubah pada saat gawat dalam hidupnya. Beberapa tahun kemudian, ia bertemu 
dengan pemuda yang layak dan menikah di bait suci untuk saat sekarang dan kekekalan. 

Diskusi * Apa yang akan terjadi seandainya Klara terus melanjutkan tindakannya yang semula? 
Bagaimana ia membahayakan goal jangka panjangnya untuk menikah di bait suci dengan tidak 
mempertimbangkan pentingnya goal jangka pendek, seperti berkencan hanya dengan mereka 
yang berstandar tinggi yang akan menghormati kegiatan gerejanya? 

Tekankan betapa mudahnya menyimpang dari goal jangka panjang jika kita tidak mengambil 
waktu untuk mengevaluasi dan mengukur kemajuan kita secara teratur. Juga, bantulah para 
gadis mengetahui bahwa orang lain, seperti para orangtua atau presiden cabang, dapat membantu 
kita dalam evaluasi itu. 

Penyajian guru 

Kutipan 

Penyajian guru 

Cerita 

Untuk Mencapai Goal Jangka Panjang Membutuhkan Tekad yang Kuat 

Jelaskan bahwa kita harus memiliki tekad untuk goal kita, kalau tidak kita dapat menyimpang 
dari jalur dan mengambil jalan yang paling mudah. 

"Beberapa pilihan adalah lama dan sukar, tetapi pilihan itu membawa kita ke arah yang benar 
ke tujuan akhir kita; yang lainnya pendek, lebar, dan menyenangkan, tetapi pilihan itu menuju 
pada tujuan yang salah. Adalah penting untuk mengingat secara jelas tujuan akhir kita sehingga 
kita tidak dapat dibingungkan oleh setiap cabang di jalan itu" (Spencer W. Kimball, "Decisions: 
Why It's Important to Make Some Now," New Era, Apri. 1971, hal. 3). 

Tekankan bahwa kita harus memiliki cukup tekad untuk berkorban dan membayar harga guna 
mencapai tujuan kita. Tekad Presiden Spencer W. Kimball terhadap goal digambarkan dalam 
kisah berikut: 

"Setelah misi saya selesai saya ingin masuk perguruan tinggi, tetapi keluarga saya tidak mampu 
mengirim saya. Jadi saya mengambil pekerjaan dilangsiran kereta api barang Southern Pasific 
Railroad di Los Angeles untuk memperoleh uang guna biaya sekolah. Saya bekerja empatbelas 
jam sehari memindahkan angkutan dari gudang ke gerbong barang dengan kereta sorong beroda 
dua. Seringkah saya mendapat muatan seberat seribu pon (450 kg) di kereta sorong itu. Saya 
yakin anda dapat memahami mengapa saya merasa capai di akhir hari. 
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"Saya tinggal bersama saudara perempuan saya dua atau tiga mil jauhnya. Ongkos trem sepuluh 
sen, dan saya berjalan dengan susah payah pulang pergi supaya saya dapat menabung duapuluh 
sen sehari. Saya sangat ingin masuk perguruan tinggi, dan berjalan sejauh itu membuat cita-cita 
saya lebih mendekati kenyataan. Saya dapat menabung cukup uang untuk kembali ke rumah 
saya di negara bagian Arizona dan masuk Universitas Arizona" (Spencer W. Kimball, "Deci-
sions", hal. 2-3). 

Penerapan Pelajaran 

Ajaklah setiap remaja puteri untuk menetapkan, mengevaluasi dan bertekad demi goal jangka 
pendek dan panjangnya. Sarankan agar dia mencatat beberapa goal baru jika perlu dan 
menyelesaikan goal-goal itu dengan menggunakan goal jangka pendek sebagai batu loncatan. 
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Pelajaran 36 Mendelegasikan Tanggung Jawab 
kepada Orang Lain 

TUJUAN Setiap remaja puteri akan tahu asas serta langkah yang menyertai dalam mendelegasikan 
tanggung jawab secara benar kepada orang lain. 

PERSIAPAN 

Catatan bagi guru 

1. Bawalah beberapa pensil dan kertas bagi para gadis. 

2. Pilihan: Anda dapat memberi sebuah salinan berisikan lima langkah pendelegasian kepada 
setiap gadis untuk dibawa pulang. 

3. Tugasi dua orang gadis untuk berperan serta dalam main peran dalam lima langkah 
pendelegasian. 

4. Tugasi remaja putri memberikan kisah, ayat suci, atau kutipan yang anda inginkan. 

Anda hendaknya mengetahui dan menggunakan dengan cermat kelima langkah pendelegasian 
yang diuraikan dalam pelajaran ini. Karena kecakapan dipelajari melalui latihan, bagian waktu 
yang terbesar hendaknya digunakan untuk bagian kedua pelajaran ini. 

SARAN 
PENGEMBANGAN 
PELAJARAN 

Cerita 

Diskusi papan tulis 

Contoh papan tulis 

Pendelegasian Merupakan Asas Memimpin yang Utama 

Mintalah para gadis menutup mata mereka sejenak dan membayangkan sekelompok gadis 
bermain dalam sebuah regu olah raga yang lazim di lingkungan anda. Gambarkan tindakan 
regu para gadis ini. Sebagai contoh: Kapten memberi tugas kepada para pemain dan setiap 
orang memainkan bagiannya. Setiap orang bermain dengan baik dan mengikuti petunjuk 
kaptennya. Mereka mencetak angka, dan mereka serta orang banyak bersorak sorai dan 
berbahagia. 

Kini mintalah para gadis membayangkan regu yang sama ini mulai bermain lagi. Pada saat ini 
kapten gagal mengatur posisi atau memberikan petunjuk tertentu. Para anggota regu 
kebingungan ketika permainan dimulai dan berlarian ke segala arah. Kapten itu berusaha 
memainkan semua posisi. Tidak ada orang yang memiliki kesempatan mencetak angka, tetapi 
ia mencetak angka tiga kali. 

Kini mintalah para gadis membuka mata mereka dan membahas perbedaan perasaan mereka 
seandainya mereka bermain pada kedua regu ini. Tuliskan tanggapan mereka di papan tulis. 

Beberapa perbedaan itu mungkin sebagai berikut: 

Team 1 Team 2 

Meno]onU n g ] a W a b K e C e w a 

BebTS Tidak ingin bermain 
n . Percuma 
Bahagia ^ ^ 
Kesempatan untuk _ . , , , 

. , , Dibuat tidak berdaya 
menunjukkan apa J 

yang dapat saya 
lakukan 

2 3 6 



• Regu manakah yang anda ingin bermain? Mengapa? 

Tekankan bahwa apabila kita berada dalam situasi kelompok dimana kita merasa berguna dan 
dapat membuat pilihan serta memberi sumbangan, kita tumbuh dan merasa bahagia. Kapten 
regu, ketua komite, atau pemimpin apapun yang menolong kita yang mempunyai perasaan-
perasaan ini akan dengan bijaksana mempergunakan asas kepemimpinan yang utama. Tanyakan 
kepada para gadis apakah mereka dapat menyebutkan asas ini. Tuliskan kata pendelegasian di 
papan tulis. 
Ketika kita mendelegasikan, kita membagi pekerjaan atau tanggung jawab kita dengan orang 
lain dan memberi mereka wewenang untuk bertindak bagi kita. 

a t a u Bantulah para gadis belajar bagaimana Tuhan menerapkan asas-asas pendelegasian dengan 
nencarian ayat suci menggunakan ayat suci berikut. Ajukan pertanyaan satu demi satu, dengan memberikan referensi 
F y ay at suci yang cocok. Mintalah para gadis menemukan ayat itu, membacanya dengan diam-

diam, dan beritahukan bagaimana ayat itu menjawab pertanyaan tersebut.. 
Atau, anda dapat memberikan referensi ayat suci dan mengadakan pencarian ayat suci. Ajukan 
pertanyaan dan biarkan para gadis berusaha menemukan jawaban dari ayat-ayat itu. Anda dapat 
memberi petunjuk jika perlu. 

1. Apa yang dikerjakan Bapa Surgawi kita? (Musa 1:30) 

2. Dengan siapa Ia membagi pekerjaan ini? (Yoh. 6:38) 
3. Kepada siapa Juruselamat mendelegasikan wewenang? (Efesus 4:11-12) 

4. Apabila seseorang mendelegasikan tanggung jawab kepada kita, apa yang perlu kita lakukan? 
(A&P 107:99-100) 

5. Setelah para Rasul kembali dari menjalankan tugas mereka, apa yang mereka lakukan? Apa 
yang harus kita lakukan? (Markus 6:30). 

Jelaskan bahwa Bapa Surgawi dan Juruselamat kita secara tetap menggunakan asas pendelegasian 
ini. Asas ini menolong kita tumbuh, membiarkan kita menggunakan hak pilihan bebas serta 
bakat kita, dan menuntut agar kita bertanggung jawab atas tindakan kita. 

Kita Dapat Belajar Mendelegasikan secara Efektif dengan Menggunakan Langkah-langkah 
Tertentu 

Permainan peran Jelaskan bahwa kita semua dapat belajar asas pendelegasian dan menggunakannya dengan 
berhasil. Mintalah para gadis yang telah ditunjuk sebelumnya untuk main peran. Tuliskan 
masing-masing langkah berikut di papan tulis, dan mintalah para gadis mendemonstrasikannya 
satu demi satu. 

Langkah 1: Menetapkaan tugas secara jelas. 
Presiden Kelas: Ana, kami telah menaruh perhatian pada para gadis Pramusari yang baru saja 
datang di Remaja Puteri. Kami ingin mengenal mereka dengan lebih baik serta membantu agar 
mereka merasa disambut dan senang. Kami ingin anda memimpin kegiatan kelas untuk menolong 
kelas kami berkenalan dengan para gadis yang baru ini. Hal ini telah dijadwalkan selama tiga 
minggu dari saat sekarang tanggal 28. 

Langkah 2: Uraikan pentingnya tugas itu dan ungkapkan kepercayaan. 
Presiden Kelas: Jika para gadis yang lebih kecil tidak merasa disambut dan diinginkan, mereka 
mungkin akan mencari teman di tempat lain. Ana, anda memiliki cara yang istimewa untuk 
bergaul dengan orang-orang dan membuat hal ini terlaksana. Kami tahu anda dapat membantu 
kami dengan mengadakan kegiatan agar para gadis ini merasa diinginkan dan senang. 

Ana: (Memberi jawaban yang menyenangkan). 
Langkah 3: Tetapkan siapakah yang akan melakukan apa dan bilamana hal itu akan diselesaikan. 

Presiden Kelas: Anda tahu bahwa kegiatan itu hanya tiga minggu lagi. Menurut anda apa yang 
perlu segera dilakukan, Ana? 
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Ana: (Menjawab pertanyaan sewajarnya) 

Presiden Kelas: Manakah dari hal-hal ini yang menurut anda perlu dilaksanakan lebih dahulu? 

Ana: (Menjawab sewajarnya) 

Presiden Kelas: Menurut anda kapan secepatnya anda dapat melaksanakan hal itu? 

Ana: (Menjawab sewajarnya) 

Presiden kelas: Kapan kita dapat menyelesaikan hal-hal lainnya? 

Ana: (Menjawab sewajarnya) 

Presiden Kelas: Siapa yang dapat anda minta bantuan? 

Ana: (Menjawab sewajarnya) 

Presiden Kelas: Apa yang akan anda minta untuk dilakukan setiap orang? 

Ana: (Menjawab sewajarnya) 

Presiden Kelas: Mari kita sama-sama mencatat agar kita tidak lupa. 

Langkah 4: Tentukan kapan anda menindak lanjutkan tugas itu. 

Presiden Kelas: Saya akan menanyai anda seminggu lagi, dan apabila segala sesuatunya berubah 
atau anda membutuhkan sesuatu waktu itu, ajukan kepada saya. 

Langkah 5: Utarakan dorongan dan terima kasih. 

Presiden Kelas:Ana, kami sangat gembira dengan rencana anda untuk kegiatan itu. Saya 
mendengar para gadis yang lebih kecil membicarakannya, dan mereka sungguh tertarik untuk 
datang. Saya sangat berterima kasih atas pekerjaan anda. Apabila saya membutuhkan bantuan 
anda, saya tahu saya dapat mempercayakannya kepadamu. 

Bahaslah pertanyaan serta komentar yang mungkin diajukan para gadis. Tekankan pentingnya 
langkah 3, dengan membiarkan orang-orang menyarankan dengan tepat apa yang akan mereka 
lakukan pada waktu kapan. Ini merupakan perjanjian mereka untuk menerima tanggung jawab 
mereka. Pemimpin perlu dengan seksama menindak lanjut dengan menanyakan apa yang sedang 
dilakukan seseorang dan kapan pekerjaan itu akan dilaksanakan. Pendelegasian kadang-kadang 
dapat disalah gunakan jika seseorang hanya berusaha agar bebas dari mengerjakan pekerjaannya 
sendiri. Hal itu juga dapat disalah gunakan jika tugas itu didelegasikan dan pemimpin tidak 
memiliki kesabaran atau kepercayaan untuk melihat tugas itu diselesaikan dan memutuskan 
untuk melaksanakannya sendiri. Peringatkan para gadis untuk penyalahgunaan semacam ini. 

Kegiatan kelas 
secara kelompok 
atau pasangan. 

Mendelegasikan Tanggung Jawab Dapat Berguna dalam Berbagai Situasi 

Kini setelah para gadis itu melihat demonstrasi, tugasi mereka untuk saling mempraktekkan 
pendelegasian dengan menggunakan salah satu situasi berikut ini, atau lainnya yang mungkin 
anda pilih. Mintalah para gadis mengikuti langkah yang tertulis di papan tulis. 

1. Kelas anda telah diminta untuk membaca bagi seorang janda yang buta yang tinggal di cabang 
anda. Anda harus pergi dua kali seminggu selama satu jam. Tugasi seorang anggota kelas 
untuk memimpin proyek ini dan mengatur kunjungan. 

2. Konperensi remaja direncanakan bagi lingkungan anda enam minggu kemudian. Temanya 
ialah "Biarkan Saya Membumbung Tinggi". Tugasi seseorang untuk memimpin 
menyebarluaskan acara ini. 

3. Anda adalah ketua koor sekolah. Ada empat bagian koor itu. Ketua bertanggung jawab 
mengawasi musik itu - membagikan, mengumpulkan, dan memastikan semuanya berada di 
sana ketika koor itu menyanyi di sekolah lain. Tugasi seorang anggota koor untuk 
merencanakan suatu cara untuk mengawasi musik itu dan memberikan gagasannya pada 
latihan berikutnya. 

4. Anda adalah puteri sulung di keluarga anda. Suatu keadaan darurat muncul, ayah serta ibu 
anda telah meninggalkan anda selama tiga hari dan anda bertanggung jawab terhadap ketiga 
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adik perempuan anda - yang berusia delapan, sembilan, dan duabelas tahun. Anda butuh 
waktu untuk belajar tes tengah tahunan sekolah. Bagaimana anda mendelegasikan tanggung 
jawab menyiapkan makanan, mencuci piring, dan pekerjaan rumah tangga lainnya? 

Amati ketika para gadis mempraktekkan dan berilah bantuan jika perlu. Jika waktu mengijinkan, 
sepasang gadis dapat mendemonstrasikan tugas mereka. Biarkan para gadis menyarankan 
keadaan lain (Gereja, keluarga, sekolah, pekerjaan) dengan mengetahui bagaimana mendelega-
sikan dapat bermanfaat. 

Penerapan Pelajaran 

Berilah setiap gadis sebuah pensil dan kertas. Mintalah setiap gadis menulis pada kertasnya 
berbagai tanggung jawab yang mereka miliki. Mintalah mereka menganalisa daftar mereka dan 
melihat apakah mereka dapat menggunakan asas-asas pendelegasian pada salah satu tanggung 
jawab mereka. Mintalah mereka berusaha menggunakan kelima langkah selama minggu ini. 
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Kepada Penasiha t Remaja P u tri: Menga tur 
Pelajaran dari Ceramah Konperensi Umum 

Ceramah para nabi yang hidup merupakan sumber yang paling baik untuk pelajaran tambahan. 
Pilihlah ceramah konperensi yang dimuat dalam Majalah Terang OSZA yang paling baru. Dengan 
mempersiapkan dan menyajikan pelajaran-pelajaran ini akan memberi anda kesempatan untuk 
dipimpin oleh Roh dalam membicarakan kebutuhan khusus para anggota kelas. Para remaja 
putri hendaknya diberitahu sebelumnya ceramah mana yang bakal diajarkan sehingga mereka 
dapat mempersiapkan diri berdiskusi. Dalam mengembangkan pelajaran-pelajaran ini, gunakan 
ajaran dari Pejabat Umum ceramah konperensi, dan ayat-ayat suci. 

Mempersiapkan dan Menyajikan Pelajaran 

Ikuti prosedur yang sama dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran-pelajaran ini ketika anda 
mengikuti pelajaran-pelajaran dalam buku pelajaran ini. Sebagai tambahan, langkah persiapan 
berikut akan sangat menolong: 

1. Dengan berdoa putuskan asas Injil atau gagasan utama apa yang akan diajarkan dari ceramah 
yang telah dipilih. Garis besari dua atau tiga gagasan penunjang yang dihubungkan dengan 
gagasan utama. 

2. Putuskan apa yang ingin anda capai sebagai hasil pelajaran. Sebagai contoh, apakah anda 
ingin menolong anggota kelas memahami sebuah asas, meningkatkan iman, mengembangkan 
sikap, atau terdorong untuk mengubah tingkah laku mereka? 

3. Mengatur bahan-bahan pelajaran. Carilah tambahan referensi ayat suci. Mintalah bahan peraga 
yang tepat kepada petugas perpustakaan gereja. 

4. Siapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kutipan dan ayat suci yang telah dipilih dari 
ceramah itu. Apa guna kutipan dan ayat suci? Mempersamakannya dengan remaja puteri 
(lihat 1 Ne. 19:23). 

5. Pilihlah cara mengajar yang akan melibatkan remaja puteri dan tugasi anggota kelas untuk 
berperan serta. Lihatlah pada Mengajar - Tiada Panggilan yang Lebih Mulia (33043) untuk 
penjelasan mengajar. 
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Bagan berikut mungkin bermanfaat ketika menyiapkan pelajaran dari sebuah ceramah. 

Judul ceramah: — — — 

Asas Injil atau gagasan utama: — 

Gagasan penunjang: _ _ _ _ _ _ _ 

Pengaturan yang Disarankan Cara Mengajar yang Disarankan 

1. Mengenalkan asas Injil dan gagasan penun- • Tulislah asas Injil dan gagasan penunjang di 
j a ng papan tulis. Gunakan sasaran pelajaran, cerita, 

gambar, ayat suci, atau pertanyaan yang 
berbobot untuk mengenalkan pelajaran. 

• Cari dan bahaslah ayat suci yang ada dalam 
ceramah itu serta ayat suci tambahan untuk 
memperjelas asas injil. 
• Ajukan pertanyaan tentang kutipan dari 
ceramah itu. Ceritakan kisah serta teladan dari 
ceramah untuk menggambarkan asas injil. 
• Ajukan pertanyaan dan pimpin diskusi yang 
akan menolong remaja puteri menerapkan asas 
injil dalam hidup mereka. 
• Ajaklah para anggota kelas membagikan 
pengalaman, perasaan, serta kesaksian tentang 
topik yang sedang anda bahas. Tambahkan 
perasaan anda sendiri. 
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2. Sajikan bagian utama pelajaran. 

• Apa yang difirmankan Tuhan tentang asas 
Injil? 

• pa yang dikatakan para nabi tentang hal itu 
pada zaman sekarang? 

• Bagaimana kita dapat menerapkan asas injil 
dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana 
menjalankan asas ini dapat meningkatkan iman 
kita dan menolong kita membuat keputusan 
yang benar serta memecahkan persoalan kita? 

3. Akhiri dengan meringkas apa yang telah 
diajarkan. 

• Berikan kesaksian tentang kebenaran asas 
Injil yang telah anda ajarkan dan mengenai 
nilainya dalam hidup anda. 
























































