
PELAYANAN
GEREJA TUHAN

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 .



Bagian I
Pelajaran 1 - 5

Lingkarilah nomor di depan kalimat yang benar
atau berilah tanda X apabila kalimat itu salah.

1. Orang Kristen memerlukan persekutuan dengan
orang-orang percaya lainnya.

2. Satu cara untuk berbakti kepada Tuhan ialah dengan
memberikan sebagian uang atau sumber penghasilan
lainnya.

3. Sekolah Minggu dan kelas Pelajaran Alkitab hanya
untuk anak-anak saja.

4. Kita memerlukan air untuk membersihkan diri kita
dari dosa.

5. Baptisan air adalah tanda lahiriah dari kepercayaan
di dalam batin kepada Kristus.

6. Khotbah yang berpusatkan Alkitab hanya memenuhi
satu keperluan penting - yaitu keperluan jiwa.

7. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita.

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat me-
nyempurnakan kalimat-kalimat berikut.

8. Orang Kristen berkumpul untuk beribadah, karena
a) kita tidak bisa beribadah sendirian.
b) itulah suatu kebiasaan yang sudah tetap.
c) hal itu menolong kita bertumbuh secara rohani.

9. Menyanyi menjadi suatu cara ibadah apabila kita me-
nyanyikan
a) nyanyian-nyanyian ibadah.
b) puji-pujian kepada Tuhan dari dalam hati kita.
c) koor-koor yang kita hafal.

10. "Amin" adalah suatu kata bahasa Ibrani yang berarti
a) "Itu saja yang hendak kukatakan."
b) "Biarlah terjadi demikian."
c) sama dengan suatu titik atau suatu tanda seru.
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11. ''Mengurapi'' berarti
a) mengkhususkan.
b) menuang minyak ke atas.
c) menjadikan sesuatu bersinar.

12. Karunia-karunia Roh Kudus
a) datang pada waktu kita menjadi makin tua.
b) hanya untuk gereja yang mula-mula saja.
c) adalah untuk semua orang percaya yang dipenuhi

Roh.

13. Karunia Roh Kudus selalu bekerja
a) melalui orang-orang yang menjadi pemimpin.
b) selaras dengan apa yang diajarkan Alkitab.
c) bila sesuatu yang baru diajarkan.

14. Iman datang dari mendengarkan
a) dan percaya akan Firman Tuhan.
b) banyak khotbah dan nyanyian yang membangkit-

kan iman.
c) dan membaca buku-buku Kristen.

15. Untuk mengajarkan Firman Allah kita harus
a) memakai banyak waktu untuk berdoa dan mem-

persiapkan diri.
b) mempunyai perpustakaan dengan banyak kitab

tafsiran.
c) mengutip dari guru-guru atau penulis-penulis lain.

16. Pertobatan, baptisan air, dan baptisan Roh Kudus
semuanya
a) pada dasarnya sama.
b) penting bagi pertumbuhan kita sebagai orang

Kristen.
c) baik, tetapi tidak perlu.

17. Gereja-gereja aliran Pentakosta membaptis
a) anggota-anggota baru dengan cara penyelaman.
b) orang-orang yang baru bertobat dengan cara pe-

nyelaman.
c) bayi dan anak kecil dengan memercikkan air.
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18. Yesus menamakan tempat berkumpulnya orang Kris-
ten itu
a) gereja yang benar.
b) pusat Kristen.
c) rumah doa.

19. Mengapa Firman Allah disebut sebagai "roti"?
a) Karena hampir di setiap negara di dunia ini ada

roti.
b) Karena Firman Allah memberikan makanan roha-

ni dan menolong kita bertumbuh dalam Tuhan.

Pertanyaan-pertanyaan yang Bersifat Umum
Untuk Pelajaran 1 - 5

Lingkarilah nomor pertanyaan itu bila saudara sudah
mengerjakan apa yang dalam pertanyaan tersebut.

20. Sudahkah saudara membaca pelajaran 1-5 dengan
saksama?

21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan dalam pelajaran 1-2?

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan dalam pelajaran 3-5?

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban yang sau-
dara berikan dalam bagian Yang Harus Saudara Ker-
jakan dengan jawaban yang diberikan pada akhir pe-
lajaran?

24. Sudahkah saudara meninjau kembali tujuan-tujuan
pelajaran untuk melihat apakah saudara sanggup me-
lakukan apa yang dianjurkannya?

Bagian II
Pelajaran 6 - 10

Lingkarilah nomor di depan kalimat yang benar atau
berilah tanda X apabila kalimat itu salah.

1. Perjamuan Tuhan adalah mezbah persembahan bagi
kita.

4



2. Alkitab tidak mengatakan berapa kali kita harus
mengambil bagian dalam Perjamuan Tuhan.

3. Orang Kristen yang mula-mula tidak merasa perlu
untuk bersekutu.

4. Keanggotaan gereja selalu harus suatu tindakan yang
sukarela dan bukannya dipaksakan.

5. Kita harus menghasilkan buah rohani bagi kemuliaan
Allah dan bukannya untuk mendapatkan pujian bagi
diri kita sendiri.

6. Pemeliharaan meliputi hal menyediakan makanan.

7. Ada orang Kristen yang tidak dapat memberi apa-apa
kepada Tuhan, karena mereka tak mempunyai apa-
apa yang dapat diberikannya.

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat me-
nyempurnakan kalimat-kalimat berikut ini.

8. Yesus berkata pada perjamuan-Nya yang terakhir de-
ngan murid-murid-Nya, "Lakukanlah ini
a) setiap kalian berkumpul."
b) untuk menghapuskan dosa kalian."
c) sebagai peringatan akan Aku."

9. Banyak gereja Pentakosta melaksanakan "perjamuan
terbuka", yang berarti,
a) perjamuan itu diadakan dalam kebaktian umum.
b) semua orang percaya yang telah dilahirkan baru

boleh mengambil bagian.
c) terbuka bagi semua orang, baik yang sudah dise-

lamatkan maupun yang belum.

10. Kelompok-kelompok dalam gereja setempat perlu
menyediakan persekutuan untuk
a) orang lanjut usia dan yang kesepian.
b) orang muda khususnya.
c) semua kelompok umur.
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11. Ibadah ialah mengangkat tangan kita kepada Allah;
persekutuan ialah
a) membiarkan tangan kita istirahat.
b) mengulurkan tangan kepada satu sama lain.
c) melakukan sesuatu dalam waktu luang kita.

12. Kunci untuk memperoleh persekutuan ialah
a) berkumpul bersama-sama dalam kasih.
b) mempunyai organisasi yang baik.
c) menyediakan hiburan yang cocok.

13. Upacara gereja memberi kesempatan kepada orang
percaya untuk
a) saling membagikan suka duka mereka.
b) melakukan sesuatu yang berbeda.
c) mengimbangi perkembangan dunia.

14. Gereja yang mula-mula merayakan Paskah setiap
minggu, yang kita
a) sebut "Hari Tuhan".
b) tidak selenggarakan lagi.
c) selenggarakan sekali setahun.

15. Kita tidak merayakan suatu hari karena hari itu sen-
diri, melainkan
a) sebagai suatu kesempatan untuk bersantai.
b) demi tradisi.
c) sebagai peringatan akan pekerjaan Tuhan dan ke-

hadiran-Nya di antara kita.

16. Jika kita tidak mempunyai uang untuk diberikan ke-
pada Tuhan, kita dapat
a) memakai hal itu sebagai alasan untuk tidak mem-

beri.
b) meminjam dari seseorang.
c) memberi dari sumber penghasilan lain, waktu atau

talenta kita.
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17. Sebuah gereja menjadi kuat dan mantap serta ber-
tumbuh apabila ia
a) meminta bantuan.
b) mempunyai anggota-anggota setia yang menyo-

kongnya.
c) mendapat bantuan keuangan dari sumber-sumber

lain.

18. Alkitab mengatakan bahwa iman
a) menjawab semua hal.
b) dapat berdiri sendiri.
c) tanpa perbuatan adalah mati.

19. Mazmur 1 mengatakan bahwa umat Allah haruslah
a) membangun gedung-gedung baru.
b) memelihara diri sendiri.
c) menghasilkan buah.

Pertanyaan-pertanyaan yang Bersifat Umum
Untuk Pelajaran 6 -10

20. Sudahkah saudara membaca pelajaran 6-10 dengan
saksama?

21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan dalam Pelajaran 6 -7?

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan dalam Pelajaran 8-10?

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban saudara
dalam semua bagian Yang Harus Saudara Kerjakan
dengan jawaban yang diberikan pada akhir pelajaran?

24. Sudahkah saudara meminjam kembali tujuan-tujuan
pelajaran untuk melihat apakah saudara dapat mela-
kukan yang dianjurkannya?
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UCAPAN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus uu, 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.

Nama: .

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.

,_ .u.AH

Kirimlah catatan siswa ini kepada Kantor Pusat:
Lembaga Kursus Tertulis Internasional
Kotak Pos 19
Malang, Jatim

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL


