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LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL

.
.

ORANG KRISTEN YANG BERTANGGUNG JAWAB
LAPORAN KEMAJUAN UNIT 1
Hagian 1 - Pertanyaan

yang Bersifat Umum untuk

1. Sud.ihkah saudara baca semua
ling «arilah nomor 1.

pelajaran

dalam Unit I? Bila sudah,

2. Sud.ihkah saudara jawab semua pertanyaan
Btl: sudah, lingkanlah nomor 2.

dalam uraian pelajaran?

3. Sud.ihkah saudara selesaikan semua "soal-soal
Bila 'udah, lingkarilah nomor 3.
4. Sud .ihkah saudara
tej-at jawabannya?

Unit L

untuk

menguji

diri"?

yang

tidak

tinjau kembali semua pertanyaan
Bila sudah, hngkarilah nomor 4.

5. Suo 1 hkah saudara baca dalam Alkitab semua ayat yang harus saudar.: caca dalam Unit I? Bila sudah, hngkarilah nomor 5.

Bagian 2 - Pertanyaan

tanda

Linukarilah
X apabila

6. Sc.nang
ora
7. Sc'

Benar - Salah

nomor di depan pemyataan
pemyataan
itu salah.

pemilik

harus

memberikan

yang benar

atau

pertanggungjawaban

berilah

kepada

Ill: lain.
II

mg

penatalayan

8. AI .. II ab berkata
9. Sil d I Allah

bahwa

sebagai

10. J ik , seseorang

pemilik

harus

memperkenankan

pemilik

Allah memiliki

mempunyai

11. SCI' mg pengurus
12. All.ih

bukanlah

tidak

mengikuti
manusia

Linukarilah

jawaban

berarti

itu adalah

pemilik

Pilihan Ganda

yang benar.

13. Yati ~disebut pemilik-pemilik
palsu yaitu
a ] r, [lah dan masyarakat.
b) r erseorangan dan Allah.
c) r- asyarakat dan perseorangan.

2

mendapat

petunjuk-petunjuk
menjadi

Bagian 3 - Pertanyaan

harta

bendanya.

segala sesuatu.
pernah

sesuatu,

dari

tantangan.
miliknya.
si pemilik.

atas hidupnya.

14. Berdaulat atas segala sesuatu adalah sifat
a) Allah.
c) manusia.
b) malaikat-malaikat.
d) orang-orang percaya.
15. Agar dapat memahami penatalayanan
membedakan antara
a) pengaturan dan penatalayanan.
b) kepunyaan dan kepemilikan.
c) kedaulatan dan kekuasaan.

Kristen, orang harus dapat

16. Bacalah setiap pasang ayat Alkitab di bawah ini. Pasangan ayat
manakah yang dengan jelas menunjukkan perbedaan antara kepemilikan Allah dan manusia?
a) Keluaran 19:5; Kisah Para RasuI17:25.
b) I Tawarikh 29:14; IKorintus4:7.
c) Mazmur 24: I;Hagai 2:8.
d) I Korintus 4:7; I Timotius 6:7.
17. Dari antara kebenaran-kebenaran tentang Allah yang terdapat di
bawah ini, manakah yang paling banyak berkaitan dengan hak-Nya
sebagai pemilik?
a) Ia mengetahui segala sesuatu.
b) Ia kekal.
c) Ia mengetahui masa depan.
d) Ia menciptakan segala sesuatu.
18. Bacalah ayat-ayat di bawah ini. Ayat manakah yang menunjukkan
akibat buruk karena tidak bersyukur kepada Allah sebagai pemilik?
a) Keluaran 13: 12.
b) Lukas 6:46.
c) Roma 1:21.
d) I Tesalonika 5:18.
19. Perbedaan yang pokok antara seorang penatalayan dan seorang
pemilik terletak dalam hal
a) memberikan pertanggungjawaban.
b) banyaknya harta yang dimiliki oleh masing-masing.
c) jenis harta benda yang ditanamkan.
d) bagaimana harta benda itu dipergunakan.
20. Dalam hubungan kita dengan Allah, kita harus berfungsi baik sebagai
a) penatalayan maupun pengurus.
b) milik dan kepunyaan.
c) pemilik dan bawahan.
d) harta milik dan penatalayan.
21. Seorang penatalayan yang tidak mempermalukan
orang lain, memenuhi syarat
a) kesetiaan.
b) kejujuran.
c) kebijaksanaan.
3

tuannya di depan

22. Bacalah ayat-ayat di bawah ini. Ayat manakah yang memberi con·
toh tentang penat alayan yang melaksanakan penatalayanannya
dengan bijaksana?
.1) Kejadian 41:54-57.
c) Kisah Para Rasul 16:6-12.
1) Markus 10:13-16.
d) I Korintus 3:13-17.
23

seorang penatalayan yang mengikuti rencana Allah dalam hal pena
naman modal akan
d) mengurusi keluarganya, baru memberikan kepada Allah apr
yang tersisa.
h) memberi bantuan kepada orang-orang miskin di kotanya, kernu
dian menolong orang-orang Kristen yang kekurangan yang di
kenalnya.
) memberikan kepada Allah apa yang jadi milik-Nya, kemudiar
mengurusi kebutuhan keluarganya dan menolong orang lain
I) memberikan segala sesuatu kepada Allah dan membiarkan orang
lain mengurusi keluarganya.

24

Dari antara keempat tanggung jawab di bawah ini, manakah yaru
haru kita laksanakan sebagai penatalayan Kristen, apabila kirt
sudah meninggalkan dunia ini?
,i) Mengikuti perintah dan petunjuk.
b] Mencari pimpinan.
c) Melakukan penanaman.
11) Memberikan pertanggungjawaban.

Bila saudara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, periksalah kembal
untuk memastikan bahwa saudara telah menjawab semua pertanyaan
Kemudian kembalikan kepada kantor LKTI pada alamat yang ter
can i rim di bawah ini untuk diperiksa.
Tul, Ilah pertanyaan yang saudara ingin tanya kepada pengasuh LKTI.

Kinmlah catatan siswa ini kepada:
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LEMBAGA

KURSUS

I ERIUUS

.

INIERNASIONAL

LAPORAN

KEMAJUAN

UNIT 2

Bagian 1 - Pertanyaan yang Bersifat Umum untuk Unit 2
J.

Iahkah saudara baca semua pelajaran dalam Unit 2? Bila sudah.
ii '~karilah nomor J.

,., ..;, .lahkah saudara jawab semua pertanyaan dalam uraian pelajaran
-lila sudah, lingkarilah nomor 2.
3.

I

SI ,,jahkah

saudara selesaikan semua "soal-soal untuk menguji diri"?
II la sudah, lingkarilah nomor 3.

4. Sudahkah saudara tinjau kembali semua pertanyaan
tvpat jawabannya? Bila sudah, lingkarilah nomor 4.

yang tidak

5. S .dahkah saudara baca dalam Alkitab semua ayat yang harus saud Ira baca dalam Unit 2? Bila SUdah, lingkarilah nomor 5.
Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salah
Lmgkarilah nomor di depan pernyataan
tanda X apabila pernyataan itu salah.
6. P Ida waktu membuat

yang benar atau berilah

strategi, sasaran tidak perlu dicantumkan.

7. K,' tiga bagian yang pokok dari kepribadian kita ialah emosi, pera~;un, dan akal.
8. IV ingkin saja rencana Allah bagi kita ialah agar kita mengikuti kel I zinan-keinginan kita pribadi.
9. S 'bagaimana disebutkan dalam
J: -ngandung tujuh aspek pokok.

Roma 8 :29-30,

rencana Allah

10. ~, orang Kristen bisa menjadi tuan atas tubuhnya.
11. K .rena Allah melihat ke dalam hati, tidaklah perlu bagi orang(. mg percaya untuk menunjukkan penampilan yang baik.
12. P, uatalayanan atas milik kita pribadi termasuk menyisihkan waktu
II tuk kita sendiri.
Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda
Lingkarilah jawaban yang benar.
13. Ai-daikata teman saudara menceritakan bahwa ia merasa hidupnya
i l ak mempunyai tujuan. Bacalah ayat-ayat di bawah ini dan pilih.
1,111 ayat mana yang dapat saudara pakai untuk menunjukkan ke.
P ulanya garis besar rencana Allah untuk hidupnya.
~) Hakim-hakim 13:1-5.
c) Roma 8:29-30.
b Lukas 1:5-17.
d) Ibrani 11:23.
I

14. Yohan memutuskan bahwa ia mau menjadi guru sekolah Alkitab
T ndakan Yohan termasuk
2

a) menetapkan suatu tujuan,
b) melakukan urutan prioritas.
c) membuat rencana.
i 5.

Misalnya teman saudara percaya bahwa Allah telah memanggilnya
untuk rnenjadi seorang pemimpin di gcrcJa. Dia bertanya kepada
saudara apa" yang harus dia lakukan selanjutnya.
Saudara harus
memberitahunya agar la
a) menanti sampai Allah memberinya suatu mimpi atau penglihatan tentang kelanjutan tindakannya.
b) mencari petunjuk-petunjuk
yang tepat dan pengarahan terperinci dalam Alkitab.
c) meminta suatu jabatan sebagai pemimpin dalam gereja.
d) membuat rencana untuk mempersiapkan diri bagi tugas kepermmpinan.

16. Bagian diri kita yang harus kita pakai untuk memilih apa yang
benar ialah
a) pikiran kita.
b) kehendak kita.
c) perasaan kita.
17. Agar kita dapat menaati Allah, keempat hal apakah yang harus
bekerja bersama-sama?
a) Kehendak kita, perasaan kita, akal kita, dan Firman Allah.
b) Akal kita, Firman Allah, Roh Kudus, dan kehendak kita.
c) Firman Allah, akal kita, perasaan kita, dan Roh Kudus.
d) Roh Kudus, akal kita, pikiran kita, dan kehendak kita.
I

18. Misalnya teman saudara menanyakan apa hubungannya perasaan
dengan kehidupan rohani. Bacalah ayat-ayat di bawah ini dan
pilihlah mana yang paling tepat untuk menjawab pertanyaannya.
a) I Samuel 15:9-11.
c) I Korintus 14:15.
b) Yohanes 15:5.
d) Galatia 5:22-23.
19. Kalimat manakah yang merupakan alasan yang paling penting
mengapa kita harus mengindahkan tubuh kita?
a) Sebenarnya tubuh kita adalah rumah Allah yang kudus.
b) Mengindahkan tubuh kita mendatangkan kesehatan yang baik.
c) Kita menikmati hidup dengan lebih baik jika kita sehat.
d) Orang lain akan lebih menyukai jika kita merawat tubuh kita
dengan baik.
20. Dari antara orang-orang di bawah ini, siapakah yang TIDAK mengikuti aturan-aturan untuk menjaga kesehatan?
a) Iwan sering pergi ke tempat-tempat yang mencurigakan.
b) Bambang memakai pakaian yang sama, baik ke gereja maupun
ke tempat rekreasi.
c) Anita biasa tidur kurang dari enam jam pada malam hari.
d) Ninik memakai perhiasan yang sangat mahal.
21. Bacalah pertanyaan
prinsip kesopanan?

20 lagi.

Siapakah yang TIDAK menerapkan
3

a) Iwan.
'h) Bambang.

c) Anita.
d) Ninik.
22. '..,ebagai seorang penatalayan atas waktunya, siapakah yang mem-erikan sebagian dari waktunya untuk ketiga tanggung jawabnya
t, ang utama?
I} Lukas meluangkan
waktu untuk bersama-sama dengan anakanaknya, memperbincangkan persoalan-persoalan dengan iste-inya, dan menyisihkan waktu untuk berekreasi.
I Suradi mengundang teman-temannya untuk acara persekutuan,
bercakap-cakap dengan anaknya mengenai rencananya, dal'
menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja
I Iwan bercakap-cakap dengan keluarganya, menyusun rencana
untuk bulan berikutnya, dan mengambil waktu untuk berdo 1
dan mempelajari Alkitab
23. Kalimat manakah yang merupakan kesimpulan dari ajaran dalar-i
vlatius 25: 14-30 tentang kemampuan?
, I Lebih baik mempunyai banyak kemampuan daripada sedikii ,
sebab mereka ini akan menerima pahala yang lebih besar.
I)) Pahala seseorang didasarkan atas berapa banyak talenta ata J
bakat yang dikaruniakan kepadanya untuk diperkembangkan.
I Orang yang mempunyai bakat lebih banyak mempunyai kemungkinan lebih besar untuk berkenan kepada Allah daripada
orang yang bakatnya sedikit.
I) Tiap-tiap orang harus memperkembangkan
setiap bakatnya,
betapa banyak atau sedikit pun bakatnya itu.
24. ika saudara ingin mengetahui bakat-bakat tersembunyi yang
nungkin saudara miliki, ikutilah rencana yang mengandung ketiga
angkah ini:
oi I memohon
kepada Tuhan, mencari kesempatan-kesempatan, dan
mencoba melakukan kegiatan-kegiatan baru.
I,) memohon kepada Tuhan, mencari kesempatan-kesempatan,
dan
menyelidiki Alkitab.
, I mencari kesempatan-kesempatan,
mencari hal-hal yang perlu
dikerjakan, dan mencoba melakukan sesuatu yang baru.
d) berdoa memohon pimpinan, mencari kesempatan-kesempatan,
dan mencari kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.
Bila -audara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, periksalah kembali
untu». memastikan bahwa saudara telah menjawab semua pertanyaar
Kemi/dian kembalikan kepada kantor LKTI pada alamat yang tercant .m di bawah ini untuk diperiksa
Tuli Jan pertanyaan yang saudara ingin tanya kepada pengasuh LKTI.

Kirm.lah catatan siswa ini kepada'
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.

LAPORAN KEMAJUAN UNIT
Hagian 1 - Pertanyaan

;j

yang Bersifat Umum untuk Unit 3

1. 5,11 lahkah saudara baca semua pelajaran dalam Unit 3? Bila sudah,
I r -karilah nomor 1
"

"l -ahkah saudara [awab semua pertanyaan
11· sudah hngkarilah nomor 2.

dalam uraian pelajaran'?

I

3.

5>11

iahkah saudara selesaikan semua "soal-soal untuk menguji diri"?
H II sudah, lingkanlah
nomor 3.

4.

~l

.iahkah saudara nruau kembali semua pertanyaan
jawabannya?
Bila sudah, lmgkanlah nomor 4.

yang tidak te-

1'111

5. 5, I .Iahkah saudara baca dalam Alkitab semua ayat yang harus saud I a baca dalam Umt 3? BIla sudah, hngkanlah nomor 5.
Bagian 2 - Pertanyaan

Benar - Salah

I mgkarilah nomor di depan pernyataan
tanda X apabila pernyataan itu salah.
6. ,~,I.Han tentang
f rru.

7
8.

I I.

persepuluhan

• MUS

9

mula-mula diberikan dalam Perjanjian

ang-orang yang miskin pun bisa mempunyai

,a penghasilan
mengurangi

J

yang benar atau berikan

«{kitab sebenarnya

seseorang kurang
persepuluhannya.

sifat tamak.

dari pengeluarannya,

tidak memberi pengarahan

maka ia

tentang pola hidup

\ .mg harus diikuti oleh rumah tangga Kristen.

!O. f, eutuhan rumah

tangga adalah tanggung jawab seorang penatala.

\ Itl.

11.

(I

pabila

r ereka,
Ii

J2.

anggota-anggota
gereja tidak memberikan
persepuluhan
maka sukar bagi gereja Itu untuk melaksanakan Amanat

~:ung.

.nggung jawab seseorang
l -luarga dan gerejanya.

sebagai

Bagian 3 - Pertanyaan

penatalayan

hanya

meliputi

Pilihan Ganda

I .mgkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat yang menyempurnakau atau menjawab kalimat-kalimat berikut.

13.

vlkitab mengatakan bahwa tidak mungkin
larang kaya memasuki Kerajaan Allah.
',) manusia melayani Allah dan Juga melayani uang.
) orang-orang percaya menghimpun harta di dalam surga.
I) orang menggunakan
uang dalam cara-cara yang berkenan
Allah.

2

pada

14. Seorang penatalayan
Knsten yang memiliki
belajar untuk membedakan antara
d) talenta dan kemampuannya.
b) kewajiban dan tanggung jawabnya.
c) emosi dan perasaannya.
J) kebutuhan dan keinginannya.

kepuasan

hati telah

15. Yang manakah dari pernyataan-pernyataan
di bawah ini memherikan alasan yang terpenting bagi orang Kristen untuk memberikan
persepuluhan?
<I) Allah adalah pemilik yang sebenarnya atas harta benda manusia.
b) Allah berjanji akan memberkati orang yang memberi persepuluhan.
c) Memberi persepuluhan
mencegah orang mempunyai sifat mementingkan diri sendiri.
d) Alkitab memberi contoh-contoh
dari orang yang memberi persepuluhan.
16. Satu keluarga dapat disebut keluarga Kristen hanya bila
a) anak-anak taat kepada orang tuanya.
b) semua anggota keluarga membaca Alkitab dan pergi ke gereja.
c) Kristus sendiri yang menjadi kuasa tertinggi dalam keluarga itu.
d) setiap anggota keluarga mengindahkan hak-hak sesamanya.
17. Setelah satu keluarga diselamatkan, siapakah yang terutama bertanggung jawab untuk menjaga agar semua anggotanya tetap hidup
bagi Tuhan?
a) Orang yang memimpin mereka kepada Tuhan.
b) Orang tua.
c) Suami.
d) Gembala sidang dari gereja tempat mereka berbakti.
18. Penting sekali orang tua hidup baik di rumah tangga maupun di
gereja karena
a) anak-anak mereka akan bingung bila mereka tidak berbuat demikian.
b) mungkin gembala sidang akan mengunjungi mereka pada saat
yang tak disangka-sangka.
c) banyak gereja telah dimulaikan dalam rumah orang.
d) rumah tangga seharusnya menjadi suatu tempat persinggahan
bagi tamu.
19. Ketika merencanakan kegiatan-kegiatan gereja, yang manakah dari
hal-hal di bawah ini harus merupakan langkah yang KEDUA?
a) Mengadakan pertemuan dengan semua pemimpin.
b) Menggolongkan kegiatan-kegiatan gereja.
c) Menentukan sasaran-sasaran tahunan.
d) Memutuskan bagaimana caranya mencapai sasaran-sasaran itu.
20. Bacalah ayat-ayat Alkitab di bawah ini. Misalnya, seorang bertanya
kepada saudara apakah gembala sidang harus memberi sokongan

3

kepada pekerjaan Aliah Juga, ayat yang manakah
jawaban yang paling jelas?
c) Ezra 2 :68-69.
a) Imamat 27:30.
d) AmsaI3:9-1O.
b) Bilangan 18:25-29.

akan memberi

21

Ketika mengambil persembahan untuk gereja, maka cara yang terbaik ialah agar persembahan itu dihitung oleh
el) seorang pemimpin yang resmi.
b) bendahara gereja.
c) gembala sidang.
J) sekurang-kurangnya dua orang.

2:.

Seandainya dalam buku keuangan saudara terdapat halaman keadaan keuangan untuk bulan September.
Jumlah pengeluaran dan
-aldo di sebelah kanan berjumlah Rp 885.000, -. Yang manakah
Jari hal-hal berikut ini harus berjumlah Rp 885.000,- juga?
,I) Saldo dari bulan Oktober dan pengeluaran untuk bulan September.
b) Pemasukan uang untuk bulan September dan saldo dari bulan
Agustus.
c) Pemasukan uang dari bulan Agustus dan pengeluaran untuk bulan September.
d) Pengeluaran untuk bulan Agustus dan saldo bulan September.

21

Yang manakah dari sarana-sarana di bawah mi yang paling berguna
untuk membantu gereja merencanakan
bagaimana menggunakan
atau mengatur keuangannya?
a) Buku keuangan.
c) Buku inventaris.
b) Buku catatan persepuluhan.
d) Anggaran belanja.

2-1 Bacalah ayat-ayat Alkitab di bawah ini. Ayat manakah yang paling
jelas menerangkan sikap orang percaya yang selayaknya terhadap
pemerintah?
a) Matius 5:14.
c) Roma 13:1-6.
d) Roma 16:23.
b) Markus 12 :30-31.

UCAPAN

SELAMAT

SJ "lara telah menyelesaikan
pelajaran Pelayanan Kristen ini. Kami
sening sekali bahwa saudara menjadi pengikut kursus LK Tf. Mudahmu lahan saudara akan melanjutkan dengan pelajaran-pelajaran berikut
Jtt, saudara ingin mempelajari buku yang berikut ktnmlah harga buku
d.i. ongkos kirimnya dengan poswesel.
Ktnmlah Catatan SI5wa ini kepada kantor LKTl pada alamat yang ter(',1 tum di bawah int.
Setelah diperiksa, maka saudara akan menerima
St 'lah surat tanda tamat untuk pelajaran //11. Bila menyelesaikan
I?
hu' ii dalam kursus lili saudara akan menerima ijazah
I

K" .rnlah catatan siswa Ini kepada.

