
RENCANA ALLAH
Bagi Saudara

CATATAN SISWA

No . Tanggal Kirim

Tulislah dengan huruf cetak yang jelas!

Nama Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alamat .

Kota .

Propinsi .

Umur . . . . . .. Laki-laki/perempuan .

Pekerjaan .

Apakah saudara sudah menjadi anggota Gereja? . . . . . .

Nama Gereja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....



Pelajaran 1 - 4

Lingkarllah nomor di depan pemyataan yang benar
atau berilah tanda X apabila pemyataan itu salah.

1. Allah mengetahui tindakan kita tetapi tidak menge-
tahui pikiran kita.

2. Rencana Allah bagi manusia meliputi keanekaragam-
an.

3. Kebanyakan orang menjadi Kristen secara kebetulan.

4. Kita masuk dalam rencana Allah apabila kita sudah
masuk surga.

5. Kita tidak bisa mengharapkan pertolongan Allah
setelah kita gagal.

6. Pertentangan dapat menjadi petunjuk bahwa kita
sedang mengikuti rencana Allah.

7. Pencobaan dapat menolong iman kita bertumbuh.

Lingkarllah huruf di depan kata-kata yang tepat,
yang menyempurnakan kalimat-kalimat berikut ini.

8. Patokan Allah yang benar bagi kita ialah agar kita
menyerupai
a) murid-murid Yesus.
b) Yesus Kristus.
c) orang rohani yang kita kagumi.

9. Kenyataan bahwa semua murid Yesus berbeda satu
sama lain, melukiskan prinsip
a) pengetahuan.
b) keanekaragaman.
c) patokan.

10. Kehidupan rasul Paulus menunjukkan kepada kita
bahwa
a) kegagalan tidak berarti bahwa kita tidak mungkin

mengikuti rencana Allah.
b) hanya mereka yang belum pernah gagal dapat

menyenangkan hati Tuhan.
c) hanya ada sedikit harapan bagi mereka yang gagal.
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11. Sebenarnya kita telah memasuki rencana Allah bagi
kita dengan
a) menaati Firman dan Roh Allah.
b) menemukan apa yang Allah ingin kita lakukan.
c) menerangkan kehendak Allah kepada orang lain.

12. Yesus mengatakan bahwa kepergian-Nya itu akan
berguna bagi murid-murid-Nya karena
a) orang percaya lainnya akan lebih menghargai

mereka.
b) mereka harus mulai memberitakan Injil dengan

segera.
c) Roh Kudus akan datang untuk memimpin mereka.

13. Kita mengetahui bahwa Allah ingin memimpin kita
karena
a) Ia telah memberikan Roh Kudus kepada kita.
b) kita mencari-Nya dengan sungguh-sungguh.
c) kehendak-Nya sukar dimengerti.

14. Roma 12:1-2 mengatakan bahwa kita akan diubah-
kan. Ini berarti bahwa kita akan
a) diubahkan sama sekali.
b) diberitahu apa yang harus kita lakukan.
c) tidak sama dengan orang percaya lainnya.

15. Kita dapat memenuhi pengharapan Allah karena
a) kita dapat mengerti apa yang diharapkan-Nya

dari kita.
b) kuasa AlIah benar-benar bekerja dalam diri kita.
c) kita dapat melakukannya dengan kekuatan kita.

16. Pelajaran rohani yang diterima Yeremia di rumah
tukang periuk ialah
a) bila ada kegagalan Allah akan berhenti bekerja.
b) kegagalan akan mengurangi (membatasi) kasih

karunia Allah.
c) kasih karunia AlIah mengatasi semua kegagalan.

17. AlIah menguji iman kita karena
a) Ia perlu mengetahui apakah kita mempercayaiNya.
b) kita perlu mengetahui sampai di mana kita mem-

percayai-Nya.
c) Ia ingin mengetahui apakah kita bergantung pada

bantuan luar.
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18. Yesus memimpin murid-murid-Nya untuk mengha-
dapi kesukaran karena mereka perlu
a) dihukum karena kegagalan mereka.
b) belajar bergantung sepenuh kepada-Nya.
c) membuktikan kepada-Nya betapa kuatnya me-

reka.

19. Bila kita mengalami perlawanan dari perangai insani
kita yang berdosa ini, hal ini menunjukkan bahwa
kita berusaha untuk menyenangkan Allah karena
a) keinginan daging kita menginginkan apa yang

diberikan oleh dunia ini.
b) dunia membenci mereka yang menjadi milik Allah.
c) daging dan Roh saling bertentangan.

Pertanyaan yang bersifat Umum untuk Pelajaran 1 - 4
20. Sudahkah saudara membaca pelajaran 1 - 4 dengan

saksama? Bila sudah lingkarilah nomor 20.

---2-1. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan dari pelajaran 1 - 2? Bila sudah
lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan dari pelajaran 3 - 4? Bila sudah
lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan semua jawaban dari
bagian Yang Harus Saudara Kerjakan dengan jawab-
an yang terdapat pada akhir setiap pelajaran? Bila
sudah lingkarilah nomor 23.

24. Sudahkah saudara membaca kembali tujuan pela-
jaran untuk mengetahui apakah saudara dapat me-
lakukannya? Bila sudah lingkarilah nomor 24.

Pelajaran 5 - 8
Lingkarilah nomor di depan pemyataan yang benar

atau berilah tanda X apabila pemyataan itu salah.

1. Alkitab mengatakan bahwa kita kudus dan tak ber-
cacat "dalam Kristus".

2. Allah menganggap tindakan kita lebih penting dari-
pada kedudukan kita dalam "Kristus".
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3. Allah dapat berbicara kepada kita melalui orang
yang tidak percaya.

4. Kita dapat merasa yakin bahwa Allah akan me-
mimpin kita.

5. Karena Kristus adalah Putra Allah, Dia mahatahu
dan tidak perlu belajar seperti manusia lainnya.

6. Allah telah menunjukkan beberapa hal mengenai
masa depan kepada kita.

7. Beberapa alasan manusia untuk mengetahui masa
depan adalah salah.

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat,
yang menyempurnakan kalimat-kalimat berikut ini.

8. Ketika memandang kita, Allah sangat mengutama-
kan
a) motif dan sikap kita.
b) kelakuan kita sehari-hari.
c) karya Tuhan Yesus Kristus bagi kita.

9. Kita tetap mempunyai peranan penting dalam ren-
cana Allah bila kita
a) senantiasa membiarkan Dia mengubah kita.
b) menambahkan karya Kristus dengan perbuatan

kita.
c) menunda untuk taat sampai kita mengetahui

lebih banyak lagi.

10. Kita dapat menang atas dosa karena
a) Kita mempunyai keinginan yang kuat untuk

melakukan yang baik.
b) Kristus telah mematahkan kekuasaan dosa atas

diri kita.
c) dosa hanyalah sebuah ide atau pikiran saja.

11. Allah berbicara kepada kita mengenai rencana-Nya,
terutama melalui
a) nasihat orang lain.
b) perintah para pemimpin.
c) Firman Allah.
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12. Teladan tentang hubungan yang didasarkan atas ke-
kuasaan, yang dapat dipakai Allah untuk berbicara
kepada kita ialah hubungan seseorang dengan
a) pemerintahnya.
b) teman-temannya.
c) sesama manusia.

13. Apabila kita mengatakan bahwa Allah sering meng-
ungkapkan rencana-Nya bagi kita secara bertahap,
itu berarti bahwa seringkali Ia menunjukkan ren-
cana-Nya
a) langkah demi langkah.
b) seperti yang terjadi pada kesudahannya.
c) semuanya sekaligus.

14. Keterangan - Alkitab mengenai masa kanak-kanak
Yesus menunjukkan bahwa
a) seseorang harus benar-benar dewasa sebelum ia

dapat sungguh berkenan kepada Tuhan.
b) orang yang rohani tidak perlu tunduk kepada

wewenang manusia.
c) kadang-kadang keterbatasan merupakan bagian

dari rencana Allah.

15. Menurut Ibrani 5:8, Kristus belajar taat melalui
a) kemenangan.
b) penderitaan.
c) keberhasilan.

16. Mengatasi pencobaan dapat dijelaskan sebagai penga-
laman
a) belajar bahwa kita mempunyai kelemahan dan

kegagalan.
b) mengikuti kehendak Allah tanpa mempedulikan

keadaan.
c) menemukan bahwa kita telah menyimpang dari

kehendak Allah.

17. Allah tidak menunjukkan semua seluk beluk menge-
nai masa depan karena
a) uraian mengenai kejadian-kejadian masa depan

sukar dimengerti.
b) pengetahuan akan kejadian-kejadian masa depan
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tidak ada nilainya untuk kehidupan sehari-hari.
c) kita bisa saja mencoba untuk mempercepat atau

menghindari langkah-langkah yang harus diambil
untuk mencapainya.

18. Allah menunjukkan kepada kita beberapa hal ter-
tentu mengenai masa depan sehingga kita dapat
a) menghadapi keadaan masa kini dengan penuh

harapan.
b) memutuskan bagaimana mengadakan kejadian-

kejadian masa depan itu.
c) menghindari langkah-langkah yang kita anggap

tidak perlu.

19. Hal yang paling dasar dalam melakukan kehendak
Allah ialah
a) membuat keputusan mengenai pekerjaan apa

yang akan kita amalkan.
b) setiap hari melakukan kehendak Allah untuk

hari itu.
c) menunggu sampai Tuhan menyingkapkan tmS~

depan.

Pertanyaan yang bersifat Umum untuk Pelajaran 5 - 8
20. Sudahkah saudara membaca pelajaran 5 - 8 dengan

saksama? Bila sudah lingkarilah nomor 20.

21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan dalam pelajaran 5-6? Bila sudah
lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan dalam pelajaran 7-8? Bila sudah
lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan semua jawaban
dari bagian Yang Harus Saudara Kerjakan dengan
jawaban yang terdapat pada akhir setiap pelajaran?
Bila sudah, lingkarilah nomor 23.

24. Sudahkah saudara membaca kembali tujuan pela-
jaran untuk mengetahui apakah saudara dapat mela-
kukannya? Bila sudah, lingkarilah nomor 24.
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UCAPAN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus InI. Kami
senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kursus
LKTI. Mudah-mudahan saudara akan melanjutkan
dengan kursus-kursus berikut. Jika saudara ingin mem-
pelajari buku yang berikut kirimlah harga buku dan
ongkos kirimnya dengan poswesel. ,

Kirimlah catatan siswa ini kepada Kantor LKTI
Pusat. Setelah jawaban-jawaban saudara diperiksa, maka
saudara akan menerima sebuah surat tanda tamat untuk
kursus ini. Bila menyelesaikan 18 buku dalam kursus
ini, akan dikirim ijazah.

Tulislah nama saudara di bawah ini dengan huruf
cetak agar dapat kami cantumkan pada surat tanda
tamat saudara.

---N-ama : .

Saudara dapat membantu agar orang lain menerima
kursus LKTI seperti ini, bila saudara melampirkan
perangko bersama dengan catatan siswa saudara atau
melampirkan sebuah poswesel yang sudah diisi.

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL


