penginjilan
Pribadi

CATATAN SISWA
Isilah di bawah ini :
Nama saudara

.

Nomor siswa saudara

.

(J angan diisi bila saudara tidak tahu nomor siswa saudara)
Alamat pos saudara
Kota
Umur

. . . ..

.
Propinsi

.

Laki-laki/Perempuan

Pekerjaan

.

Berapa jumlah anggota dalam keluarga saudara?

.

Berapa tahun saudara mengikuti pendidikan di sekolah?

Bila saudara anggota dari suatu gereja, sebutlah nama gereja tersebut

.

Bagaimanakah saudara mempelajari kursus ini : Seorang
diri?

.

Secara berkelompok?

.

Sebutlah kursus-kursus

lain yang telah saudara pelajari
1. .....................•..............

Pelajaran 1
Lingkarilah nomornya bila pertanyaan itu benar dan
coretlah nomornya bila salah.
1. Allah sudah tidak lagi mengasihi manusia setelah
manusia jatuh ke dalam dosa.
2. Paulus memberitakan Kristus, sekalipun ini berarti
penderitaan.
Lingkarilah huruf di depan anak kalimat yang dengan tepat melengkapi kalimat-kalimat berikut atau
yang merupakan jawaban yang tepat.
3. Satu-satunya maksud pelayanan Yesus ialah
a. menolong orang-orang yang paling membutuhkan Dia.
b. mengerjakan pekerjaan dan kehendak Allah
Bapa.
4. Perintah Yesus untuk pergi kepada semua orang di
mana-mana tempat dengan membawa kabar baik
tentang Injil ditujukan kepada
a) murid-muridNya saja.
b) pendeta-pendeta dan utusan-utusan gerejawi.
c) semua orang percaya yang mengasihi Dia.

5. Apakah yang dimaksudkan Yesus ketika berkata,
"Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam
dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka
ke dalam dunia."
a) Ia mengirim kita ke dalam dunia dengan tugas
yang sama seperti tugasNya: yaitu membebaskan
orang.
b) Ia mengirim kita ke dalam dunia untuk memerintah dan mengadili orang-orang jahat.

Pelajaran 2
Lingkarilah nomornya bila pemyataan ini benar dan
coretlah bila salah.
6. Kuasa untuk bersaksi datang dari Roh Kudus.
Lingkarilah huruf di depan pemyataan yang benar
yang melengkapi atau menjawab kalimat berikut:
7. Yesus menyuruh kita bersaksi
a) di negara kita sendiri.
b) kepada semua orang yang kita sukai.
c) di seluruh dunia.
8. Yesus menyuruh murid-rnuric Nya menunggu sampai
mereka disiapkan untuk bersaksi bagi Dia. Ini disebabkan karena mereka perlu.
a) menghafalkan ayat-ayat Alkitab.
b) mengenal Dia lebih baik.
c) melihat pekerja-pekerja lain.
9. Senjata-senjata yang kita peroleh dari Yesus untuk
melawan Iblis dan memberikan kabar baik ialah
a) kekuasaan dan kekuatan kita.
b) namaNya dan Firman Allah.

Pelajaran 3
Lingkarilah nomornya bila pemyataan ini benar dan
coretlah bila salah.
10. Hanya beberapa orang Kristen saja yang mempunyai
bagian dalam membangun gereja Kristus.

II. Sebelum Kristus datang kembali, kabar baik itu harus
dihe ritakan ke mana-mana tempat.
Lingkarilah huruf di depan pernyataan
yang benar
yang melengkapi atau menjawab kalimat berikut:
12. Bila kira mengatakan bahwa orang Kristen seperti garam, dan menyedapkan,
maka kita bermaksud bahwa OI ang Kristen
al mencegah kejahatan.
h) menolong orang-orang lain menemukan hidup
yang berarti melalui Kristus.
L) tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri.
13. Membaktikan
diri herarti
d I memberikan
hid up saudara sepenuhnya kepada
sesuatu hal.
b I berjanji bahwa saudara akan berusaha melakukan sesuatu.
e) menjadi sangat sibuk.
14. Keikutsertaan
kita dalam penginjilan prihadi itu berai ti bahwa kita masing-masing bertanggung jawab
untuk
a) menceritakan
pe iihal Kristus kepada keluarga
kita sendiri, dan membiarkan
orang lain mengerjakan hal yang sama.
b) pertama-tama
menceritakannya
kepada keluarga kita sendiri. dan kemudian kepada orangorang lain.

Pelajaran 4
Lingkarilah nomornya
coretlah bila salah.

bila pemyataan

ini benar dan

I 5. Paulus tetap memberitakan
kabar baik, sekalipun
dalarn penjara.
I () Bila orang bertemu dengan Kristen, ia tetap mempertahankan cara hidupnya yang lama.
Lingkarilah
\ :Ing melengkapi
l ' . Ketika

huruf di depan pernyataan yang benar
atau menjawab kalimat berikut:

saudara

menceritakan

perihal Kristus,

OI ang

akan lebih suka mendengarkannya apabila saudara
a) memberikan suatu filsafah baru kepada mereka.
b) mengatakan kepadanya bahwa kepercayaannya
salah.
c) menunjukkan
kepada mereka bahwa Kristus
adalah jalan yang lebih baik.
18. Kalimat yang mana melukiskan cara yang dipakai
Yesus ketika menyampaikan kabar baik itu kepada
orang-orang lain.
a) Ia pergi ke mana-mana tempat dan bercakap-cakap dengan orang-orang yang membutuhkan
Dia.
b) Ia menunggu orang-orang datang kepadaNya.
19. Apakah alasan kita yang terutama untuk menceritakan perihal Kristus kepada orang-orang lain yang tidak mengenal Dia ?
a) Supaya Allah akan berkenan kepada kita.
b) Supaya kehidupan mereka akan diubahkan .

Pertanyaan-pertanyaan
untuk Pelajaran 1 - 4.
20. Sudahkah
baik?

yang bersifat

saudara membaca pelajaran

umum

14 dengan

Sudah
Belum
21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran I dan 2 ?
Sudah
Belum
22. Sudahkah
saudara mencocokkan
jawab-jawaban
saudara untuk Pelajaran 1 dan 2 dengan jawaban
yang terdapat pada akhir tiap-tiap pelajaran itu ?
Sudah
Belum
23. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 3 dan

4?
Sudah
Belum

24. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban-jawaban
saudara untuk Pelajaran 3 dan 4 dengan jawaban
yang terdapat pada akhir tiap-tiap pelajaran itu?
Sudah
Belum

Pelajaran 5
Lingkarilah nomornya biJa pemyataan ini benar dan
coretlah bila salah.
25. Bagian Allah dalam penginjilan pribadi ialah menabur benih.
26. Bagian Roh Kudus dalam penginjilan pribadi ialah
menginsafkan tentang dosa.
Lingkarilah huruf di depan pemyataan yang benar
yang melengkapi atau menjawab kalimat berikut:
27. Siapakah yang dipilih Allah untuk menceritakan perihal Yesus kepada dunia ini ?
a) Pendeta - pendeta.
b) Malaikat - malaikat.
c) Kita semu~ yang mengasihi Dia.
2R. Mengapa kita perlu mempunyai visi rohani?
a) Supaya kita dapat melihat alangkah berdosanya
dunia ini.
b) Supaya kita dapat melihat orang-orang yang terhilang sebagaimana Allah melihat mereka.
29. Apakah alat kita yang paling penting dalam penginjilan pribadi ?
a) Latihan
b) Gereja
c) Alkitab

Pelajaran 6
Lingkarilah bila pemyataan
bila salah.

ini benar dan coretlah

30. Bila seseorang berpaut kepada agama keluarganya,
maka orang Kristen hendaknya jangan coba bersaksi kepadanya.

31. Orang Kristen dapat memberitakan kabar baik itu
kepada orang yang lebih tua atau yang kedudukannya lebih tmggi dari pada dirinya sendiri.

Lingkarilah huruf di depan pemyataan yang benar
yang melengkapi atau menjawab kalimat-kalimat berikut:
32. Allah tidak mau mengubah
manusia.
a) hati
b) identitas
33. Allah ingin mengubah
orang.
a) kebiasaan
b) hati
34. Rintangan manakah yang dapat di atasi Filipus ketika ia bersaksi kepada seorang Afrika di padang
gurun ?
a) Bahasa
b) Agama
c) Identitas
Pelajaran 7

Lingkarilah nomornya bila 1emyataan ini benar dan
coretlah bila salah.
35. Agar dapat memenangkan orang buat Kristus kita
perlu berbicara dari sudut pandangan mereka.
36. Pendekatan yang kita gunakan dalam memberitakan
kabar baik itu bukanlah soal yang penting.

Lingkarilah huruf di depan pemyataan yang benar
yang melengkapi atau menjawab kalimat berikut:
37. Dengan kata pendekatan dalam penginjilan pribadi
kita maksudkan :
a) cara-cara yang kita gunakan untuk memenangkan orang lain buat Kristus.
b) waktu
waktu persekutuan kita dengan orangorang Kristen lain.
38. Pegawai-pegawai
Naaman
mengatakan
supaya
Naaman menurut perintah nabi karena mereka
a) takut kepadanya.
b) memperdulikan dia.
>

39. Yesus menunj: han bagaimana perasaanNya terhadap orang-oi ang dengan
a) memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.
b) menghukum mereka.
Pelajaran 8.
Lingkarilah nomor pemyataan itu bila benar dan
coretlah bila salah.
40. Seorang penginjil bekerja untuk mendapatkan ganjaran.
Lingkarilah huruf di depan pemyataan yang benar
yang melengkapi atau menjawab kalimat-kalimat berikut:
41. Bila orang-orang Kristen memberitakan kabar baik,
mereka boleh yakin bahwa
a) semua orang akan percaya
b) kehadiran Allah menyertai mereka.
c) mereka tidak akan mengalami kesukaran.
42. Ganjaran pekerja Kristen untuk masa sekarang ini
meliputi :
a) mahkota kemuliaan
b) memerintah bersama Kristus.
c) kepuasan pnbadi.
43. Ganjaran abadi pekerja Kristen di masa yang akan
datang meliputi :
a) memerintah bersama Kristus.
b) kekayaan duniawi.
Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum
untuk. Pelajaran 5 - 8
44. Sudahkah saudara membaca Pelajaran 5--8 dengan
baik?
Sudah
Belum
45. Sudahkah
saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 5
dan 6 ?
Sudah
Belum
46. Sudahkah saudai a mencocokkan jawaban-jawaban

saudai a un t uk Pelajaran 5 dan 6 dengan jawaban
yang terdapat pada akhir tiap-tiap pelajaran itu '?
Sudah
Belum
47. Sudahkah
saudara menyelesaikan
semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 7
dan ii '?
Sudah
Belum
48. Sudahkah
saudara mencocokkan
jawaban-jawaban
saudara untuk Pelajaran 7 dan 8 dengan jawaban
yang terdapat pada akhir tiap-tiap pelajaran itu ?
Sudah
Belum
Tulislah sedikit -dikitnya satu komentar
tang pelajaran-pelajaran
ini :

khusus ten.

Tulislah pertanyaan-pertanyaan
tentang pelajaranpelajaran tersebut yang ingin saudara tanyakan kepada
pengasuh saudara
.
Saudara dapat menolong
kursus ini dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan
berikut.
pan pernyataan
yang paling
saudara.
Lingkarilah

satu jawaban

1 ami menyempurnakan
jawaban yang jujur atas
Lingkarilah huruf di desesuai dengan perasaan

saja.

1. Bahan dalam pelajaran-pelajaran
ini
a) sangat menarik
b) menarik
c) agak menarik
d) tidak menarik
e) membosankan
., Saya belajar
a) banyak se kali
b) sedikit
c) tidak begitu banyak
d) hal-hal yang sudah saya ketahui,
baru.

tidak ada yang

3. Apa yang saya pelajari
a) sangat penting
b) penting
c) tidak penting
d) pemborosan waktu
4. Pelajaran-pelajaran ini
a) sangat sukar
b) sukar
c) mudah
d) sangat mudah
5. Secara keseluruhan, pelajaran-pelajaran ini
a) baik sekali
b) baik
c) sedang
d) kurang baik.
6. Apakah saudara ingin mengikuti kursus lain seperti
ini?
a) Pasti.
b) Barangkali mau ikut.
c) Barangkali tidak.
d) Pasti tidak.

UCAPAN SELAMAT
Saudara telah menyelesaikan kursus uu.
Kami
senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kursus
LKTI.
Mudah-mudahan
saudara akan melanjutkan
dengan kursus-kursus yang berikut.
Kirimlah catatan
siswa ini kepada kantor LKTI pusat. Setelah jawabanjawaban saudara diperiksa, maka saudara akan menerima sebuah surat tanda tamat untuk kursus ini.
Tuliskan 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.

Kantor Pusat:
Lembaga Kursus Tertulis Internasional
Kotak Pos 19
Malang, Jatim
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