
PELAYANAN
MENGAJAR

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 - 5

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

I. Mengajar ialah menolong orang lain mempelajari
sesuatu.

2. Ketika Yesus mengatakan untuk pergi kepada semua
orang di mana-mana, la tidak bermaksud mengajar
mereka.

3. Allah yang mengaruniakan pelayanan mengajar.

4. Dewasa ini kita juga perlu diajarkan Firman Allah
seperti orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab.

5. Pekerjaan mengajar tidak mencakup hal menunjuk-
kan orang-orang bagaimana mereka bisa bertemu
dengan Allah.

6. Maksud Allah dalam pelayanan mengajar ialah me-
nolong semua orang bertumbuh dalam kehidupan
Kristen.

7. Tiap-tiap orang bisa menjadi guru.

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

8. Mengajar adalah bagian penting dalam kehidupan
sehari-hari karena
a) kita harus mempelajari banyak hal untuk hidup

dalam dunia ini.
b) ki ta ingin menjadi lebih pandai daripada orang

lain.

9. Seorang pelajar belum mempelajari sesuatu sebelum
a) usianya cukup untuk membaca dan menulis.
b) ia menunjukkan oleh suatu perbuatannya bahwa

ia mengetahui apa yang diajarkan kepadanya.

10. Alasan utama kita tidak mengajar seperti yang dipe-
rintahkan oleh Yesus kepada kita ialah
a) karcna terlalu sukar untuk berbuat yang benar

selalu.
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b) karena kita tidak menerima perintah-Nya untuk
mengajar.

c) karena kita sekalian adalah pelajar dan tidak
mempunyai apa-apa untuk kita ajarkan.

11. Apakah yang harus saudara lakukan, jika saudara
ingin anggota-anggota keluargamu menjadi Kristen?
a) Membawa mereka kepada seorang guru yang ter-

nama.
b) Mempertimbangkan perbuatan mereka dengan

saksama.
c) Mengajarkan Firman Allah kepada mereka.

12. Berita yang utama dalam pelayanan mengajar sau-
dara hendaknya tentang
a) keselamatan melalui Yesus Kristus.
b) semua agama dalam dunia dewasa ini.
c) pertumbuhan jasmaniah kita.

13. Kita harus mengajar bahwa semua orang percaya
boleh mempunyai
a) pimpinan Roh Kudus.
b) semua jawaban untuk tiap-tiap persoalan.

14. Bagaimanakah saudara bisa memulai menaati perin-
tah Kristus untuk mengajar "semua orang di mana-
mana"?
a) Dengan meninggalkan keluarga saudara dan pergi

serta mengajar.
b) Dengan mengajar orang-orang Kristen saja.
c) Dengan mengajar orang-orang yang saudara kenal.

15. Ketika mengajarkan kebenaran-kebenaran Allah ke-
pada anak-anak, kita hendaknya
a) selalu memakai metode yang sama.
b) mengingat untuk mengajar sedemikian rupa se-

hingga semua anak itu dapat mengerti.

16. Ketika mengajar para remaja, maka pentinglah
untuk.
a) menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka.
b) membuat mereka mendengarkan perkataan sau-

dara.
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c) menceritakan ide-ide saudara sendiri kepada
mereka.

17. Sebagian besar remaja mempunyai persoalan dalam
pertumbuhan rohani mereka, karena mereka
a) tidak pernah mengerti ajaran yang mereka terima.
b) memutuskan untuk melakukan semua hal seperti

orang dewasa.
c) mulai meragukan apa yang dipercayainya ketika

masih anak.

18. Saudara dapat mengajar mengenai Yesus ketika sau-
dara
a) menjadi sempurna.
b) lagi bertumbuh di dalam Kristus.
c) mempunyai hidup yang berdosa.

19. Mengabdikan hidup berarti
a) mengasingkan diri saudara untuk suatu maksud.
b) mempelajari suatu pokok tertentu.
c) mendapati pekerjaan penuh (full-time).

Pertanyaan-pertanyaan yang Bersifat Umum
untuk Pelajaran 1 - 5

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik Pelajaran
1-5? Bila sudah, lingkarilah nomor 20.

21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 1- 2? Bila sudah,
lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 3-5? Bila sudah,
lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban saudara
dalam semua bagian Yang Harus Saudara Kerjakan
dengan jawaban-jawaban yang diberikan pada akhir
tiap-tiap pelajaran itu? Bila sudah, lingkarilah no-
mor 23.

24. Sudahkah saudara meninjau kembali tujuan-tujuan
pelajaran untuk melihat apakah saudara sanggup
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melakukan apa yang dianjurkannya? Bila sudah,
lingkar ilah nomor 24.

Pelajaran 6 - 9

Lingkarilah nomornya bila pernyataan di bawah ini
benar atau berilah tanda X bila salah.

I. Untuk menjadi guru saudara memerlukan sebuah
meja tulis.

2. Orang tua harus mengajar anak-anak mereka. Hal
ini merupakan bagian yang penting dalam rencana
Allah.

3. Berita yang saudara sampaikan seharusnya berasal
dari kehidupan saudara sendiri.

4. Seorang pengajar berkenan kepada Allah apabila ia
membawa orang-orang kepada kebenaran-kebenaran
Allah.

5. Metode mengajarnya tidak penting.

6. Yesus ingin mengajar dengan kuasa para imam.

7. Kita dapat mengajar dengan kuasa Allah.

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

8. Seorang yang mengajarkan Firman Allah harus
a) sempurna.
b) seorang Kristen.

9. Bangsa Israel mengajar anak-anak mereka tentang
Allah
a) satu jam sehari.
b) dengan menyuruh mereka mendengar pembacaan

Firman Allah.
c) sebagai suatu cara hidup.

10. Cara mengajar yang paling baik untuk anak-anak
ialah
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a) menunjukkan kasih dan perhatian.
b) mengatakan kepada mereka apa yang harus dila-

kukannya.
c) menyediakan banyak buku untuk .dibaca.

II. Jika kita menginginkan berkat Allah atas pengajaran
kita, kita harus
a) mengarang berita kita sendiri.
b) mengenal mereka yang akan kita ajar.
c) menjaga agar selalu mengajarkan kebenaran-Nya.

12. Ketika mempelajari Alkitab sikap saudara hendak-
nya
a) penuh doa.
b) penuh ragu-ragu.

13. Seperti Timotius, kita harus hidup sedemikian su-
paya hidup kita
a) akan selalu penuh kegembiraan.
b) dapat menjadi teladan bagi mereka yang mende-

ngar pengajaran kita.
c) akan menyebabkan orang lain takut dan hormat

pada Allah.

14. Ketika mengajar berita saudara hendaknya
a) sukar.
b) dimengerti.
c) berasal dari diri saudara sendiri.

15. Kita tahu bahwa pelajar-pelajar kita itu belajar ke-
tika mereka
a) mengajukan banyak pertanyaan.
b) mengatakan bahwa mereka merasa tertarik.
c) mengubah cara hidup mereka.

16. Ketika mengajar saudara harus berpikir tentang
a) pelajar-pelajar saudara.
b) segala sesuatu yang harus diketahui.
c) bagaimana penampilan saudara.

17. Mengapa diperlukan metode mengajar tertentu?
a) Agar menolong saudara menyajikan berita itu

dengan cara yang terbaik.
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b) Supaya dapat menunjukkan kepada semua orang
betapa baiknya saudara mengajar.

18. Dalam hal apakah pengajaran Yesus berbeda dcngan
pengajaran para ahli Taurat?
a) la tidak menjadi lelah.
b) la mengajar dari masa lampau.
c) la mengajar dengan kuasa.

19. Ketika mengajar saudara harus mengingat bahwa
kuasa saudara itu berasal dari
a) Firman Allah.
b) banyak praktek.
c) menggunakan metode-metode mengajar.

Pertanyaan-pertanyaan yang Bersifat Umum
untuk Pelajaran 6 - 9

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik Pelajaran
6 -9? Bila sudah, lingkarilah nomor 20.

21. Sudah kah saudara menyelesaikan bagian Yang
Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 6- 7? Bila
sudah, lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 8-9? Bila sudah,
lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban saudara
pada bagian Yang Harus Saudara Kerjakan dengan
jawaban yang diberikan pada akhir tiap-tiap pela-
jaran? Bila sudah, lingkarilah nomor 23.

24. Sudahkah saudara meninjau kembali tujuan-tujuan
pelajaran untuk melihat apakah saudara sanggup
melakukan apa yang dianjurkannya? Jika sudah,
lingkarilah nomor 24.
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UCAPAN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus lili. Kami
senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kursus
LKTI. Mudah-mudahan saudara akan melanjutkan
dengan kursus-kursus berikut. Jika saudara 1I1gll1mem-
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 LKTl seperti ini, bila saudara melampirkan
perangko bersama dengan catatan siswa saudara atau
melampirkan sebuah poswesel yang sudah diisi.

Kirirnlah catatan siswa ini kepada Kantor Pusat:
Lembaga Kursus Tertulis Internasional
Kotak POS 19
Malang, Jatim
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LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL


