
PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

Karunia
Karunia
Rohani

CATATAN SISWA
UNIT I

No . Tanggal Kirim

Tulislah dengan huruf cetak yang jelas!

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

Alamat .

Kota Propinsi .

Umur . . . . .. LIP ., .. Pekerjaan . . . . . . . . . . . . . . .

Nikah? . . . . . .. Berapa jumlah anggota keluarga .

Pendidikan .

Adakah saudara sudah menjadi anggota gereja .

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

Jabatan saudara dalam gereja .

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAl



LAPORAN KEMAJUAN UNIT I

Bagian 1 - Pertanyaan Yang Bersifat Umum Untuk Unit I

1 Sudahkah saudara membaca semua pasal dalam Unit I? Bila sudah
lingkarilah nomor 1.

2 Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam uraian pasal?
Bila sudah lingkarilah nomor 2.

3 Sudahkah saudara menyelesaikan semua "soal-soal untuk menguji
diri"? Bila sudah lingkarilah nomor 3.

4 Sudahkah saudara meninjau kembali semua pertanyaan yang tidak
tepat jawabnya? Bila sudah lingkarilah nomor 4.

5 Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang harus
saudara baca dalam Unit I? Bila sudah lingkarilah nomor 5.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar/Salah

lingkarilah nomor di depan pertanyaan yang benar atau berilah
tanda X apabila pemyataan itu salah.
6 Tubuh Kristus tidak sama dengan Gereja Kristus.

7 Walaupun orang Kristen adalah anggota dari Tubuh yang sama, me-
reka saling berbeda.

8 Orang Kristen perlu mengamati karunia orang lain supaya dapat
membandingkannya dengan karunianya sendiri.

9 Karunia-karunia Roh menjadi milik orang beriman.

10 Seorang beriman perlu mengetahui bahwa suatu karunia Roh diper-
untukkan bagi dirinya, sebelum ia dapat mempunyai iman untuk
menerimanya.

11 Daftar-daftar karunia Roh dalam Alkitab saling berbeda.

12 Karunia-karunia yang dapat dilihat dan dikenali dengan mudah
adalah karunia yang paling penting.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat yang menyempur-
nakan atau menjawab kalimat-kalimat berikut:
13 Kolose 1 :15-18 mengajar bahwa Gereja

..1) harus mengatur kegiatan-kegiatannya sendiri.
b) tidak bisa hidup tanpa Kristus sebagai kepalanya.
c) tidak ada hubungan yang nyata dengan Kristus.
d) sudah ada sebelum segala sesuatu yang lain.



14 Pekerjaan yang terpenting dari seorang nabi ialah
a) meramalkan peristiwa kemudian hari dengan tepat.
b) menerima berita langsung dari Allah.
c) tidak takut bila berbicara.
d) menyediakan orang untuk pekerjaan Kristen.

1S Allah memilih orang untuk melayani gereja-Nya sebagai nabi atas
dasar
a) jenis pengalaman mereka.
b) perasaan dan pikiran mereka tentang hal melakukan kehendak-

Nya.
c) apa yang mereka ketahui tentang karunia nubuat.
d) kemampuan mereka untuk menafsirkan Alkitab.

16 Sekelompok orang beriman dilepaskan oleh Allah dari sifat memen-
tingkan diri dengan
a) mengutus pemberita Injil untuk berkhotbah kepada mereka.
b) memberikan karunia bahasa roh kepada beberapa orang di anta-

ra mereka.
c) memberikan mereka seorang gembala-pengajar untuk memimpin

mereka ke dalam citra Kristen.
d) melepaskan mereka dari pencobaan.

17 Pendeta Jakub ingin memeliharakan jernaatnya dari guru sesat. Ia
harus
a) mengajarkan Firman Allah kepada jemaatnya.
b) mengadakan beberapa kebaktian supaya mereka sibuk.
c) memberitahu kan mereka un tuk setia kepada gerejanya.
d) mencela guru sesat itu.

18 Maksud terutama dari gembala-pengajar ialah
a) menyampaikan khotbah yang menarik.
b) membina orang-orang menjadi dewasa dalam kerohanian.
c) menggunakan wewenang rohaninya.
d) memusatkan perhatian pada orang yang baru bertobat.

19 Dengan pertolongan Tuhan talenta kita dapat menjadi karunia pela-
yanan kalau kita
a) memakai talenta itu dengan ketrampilan dan pengalaman.
b) memakainya hanya untuk menolong orang-orang Kristen.
c) mengerti perbedaan antara karunia dan talenta.
d) mengizinkan Roh Kudus memakainya untuk menolong orang

lain.
20 Perbedaan antara karunia mengajar dan karunia gembala-pengajar

ialah
a) hanya gembala-pengajar dapat mengajar orang beriman.
b) karunia mengajar kurang penting.
c) setiap orang beriman dapat mempunyai karunia mengajar.
d) gembala-pengajar mengajar hal-hal lain.



21 Orang yang menasihati orang lain
a) mendorong mereka untuk mendekati Allah.
b) mengajar mereka hal-hal baru tentang Firman Allah.
c) seharusnya mempunyai kedudukan sebagai pemimpin.
d) seharusnya menjadi pemberian Injil atau gembala.

22 Pengalaman janda di I Raja-raja 17:8-16 mengajar kita tentang hal
memberi, yaitu
a) hanya orang miskin dapat memberi dengan sungguh-sungguh.
b) kita tidak perlu takut untuk memberikan semua milik kita.
c) nabi Allah harus berani bila meminta pertolongan.
d) makanan adalah hal yang terpenting yang dapat kita berikan.

23 Kelompok orang percaya perlu seorang untuk mengatur mereka
karena
a) beberapa orang bisa menjadi pemimpin yang baik.
b) karunia memberi pimpinan harus dipakai.
c) bukan semua orang beriman dapat memimpin.
d) orang yang percaya memerlukan kesatuan dan kekuatan.

24 Yang manakah dari orang-orang di bawah ini yang sedang memakai
karunia melayani (pertolongan, TL)?
a) Tuti terkenal sebagai orang yang tahu berdoa.
b) Alex cakap memimpin nyanyian.
c) Linda memasak makanan untuk pemberita Injil yang mengun-

jungi gereja.
d) Yohanes pandai menghitung persembahan.

Bila saudara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, periksalah kembali
untuk memastikan bahwa saudara telah menjawab semua pertanyaan.
Kemudian kembalikan kepada kantor LKTI pada alamat yang tercan-
tum di bawah ini untuk diperiksa.

Tulislah pertanyaan yang saudara ingin menanya kepada pengasuh LKTI.

Kirimlah catatan siswa ini kepada:



14 Kita mengetahui dari I Korintus 12:12-13 bahwa
a) Orang Yahudi dan orang bukan-Yahudi menjadi anggota dari

tubuh yang berlainan.
b) tubuh manusia (jasmani) mempunyai bagian yang berbeda-

beda.
c) orang percaya, walaupun berbeda, menjadi anggota tubuh yang

sama.
d) orang percaya bersatu karena mereka sekaliannya bukan-orang

Yahudi.

1S Setiap orang percaya penting dalam Tubuh Kristus karena
a) perbedaan lebih menarik daripada persamaan.
b) setiap fungsi khusus dari seorang diperlukan orang lain.
c) semua orang percaya mempunyai kecakapan sama.
d) gereja-gereja mempunyai lebih dari satu anggota.

16 Yohanes rindu untuk berkhotbah sebaik Matius. Nasihat apakah
akan saudara berikan kepada Yohanes?
a) Memberitahukannya agar jangan rindu berkhotbah.
b) Menerangkan bahwa karunia berkhotbah tidak lebih penting

daripada karunia lain.
c) Menunjukkan bahwa sebenamya Matius bukan pengkhotbah

yang baik.

17 Pentinglah menginsafi bahwa karunia-karunia rohani dipercayakan
kepada kita oleh Allah supaya kita
a) memakainya untuk pelayanan dalam gereja.
b) jangan mengacaukannya dengan talenta ..
c) membandingkan diri sendiri dengan orang yang belum percaya.
d) jangan memakai kecakapan alamiah kita.

18 Yang manakah dari prinsip-prinsip di bawah ini harus menentukan
bagaimana kita memakai karunia-karunia rohani?
a) Pengetahuan
b) Ketrampilan
c) Latihan
d) Kasih

19 Maria ingin beriman untuk menerima suatu karunia rohani. Apa-
kah langkah pertama yang harus diambilnya?
a) Mempelajari apa yang dikatakan Alkitab tentang karunia.
b) Mengunjungi beberapa gereja untuk mencari bimbingan.
c) Mencoba untuk hidup lebih baik supaya layak menerima karu-

nia.
d) Membandingkan kecakapannya dengan kecakapan orang Kristen

lain.



20 Sekelompok orang Kristen mengatakan bahwa karunia nubuat bu-
kan untuk masa sekarang. Apakah yang harus saudara lakukan per-
tama-tama untuk menunjukkan kesalahan pandangan kelompok itu.
a) Membawa mereka ke tempat di mana orang bernubuat.
b) Memberitahukan mereka bahwa pikiran mereka sama sekali salah.
c) Menceritakan pengalaman orang lain.
d) Mengajar mereka dari Alkitab tentang karunia nubuat.

21 Berhubungan dengan karunia rohani, apakah artinya pengetahuan
menentukan pengalaman?
a) Pengetahuan jauh lebih penting daripada pengalaman.
h) Apa yang kita alami menolong kita mendapat lebih banyak pe-

ngetahuan yang benar.
c) Berapa banyak yang kita ketahui menentukan berapa banyak

yang kita alami.
d) Pengalaman dan pengetahuan sama manfaatnya.

22 Kita tak perlu kuatir bahwa daftar-daftar karunia rohani dalam
Alkitab tidak tepat karena semua karunia
a) saling berbeda.
b) sama seperti yang lain.
c) diberi untuk maksud yang sama.
d) diberi untuk maksud yang berbeda-beda.

23 Karunia-karunia rohani penting karena mereka
a) bermanfaat untuk keperluannya.
b) dapat dikenal dengan mudah.
c) menjadi milik orang beriman.
d) kelihatan oleh semua orang.

24 Karunia-karunia rohani adikodrati karena mereka
a) tidak sama seperti talenta.
b) tidak mengikuti kebiasaan hidup.
c) bertentangan dengan hukum alam.
d) melampaui hukum alam.

Bila -audara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, periksalah kembali
untuk memastikan bahwa saudara telah menjawab semua pertanyaan
Kemudian kembalikan kepada kantor LKTI pada alamat yang tercan-
tum di bawah ini untuk diperiksa.

Tulislah.pertanyaan yang saudara ingin menanya kepada pengasuh LKTL

Kirimlah catatan siswa ini kepada:



PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

Karunia
Karunia
Rohani

CATATAN SISWA

UNIT II

No. Tanggal Kirim ................••.

Tulislah dengan huruf cetak vang jelas!

Nama saudara .

Alamat .

Kota Propinsi .

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL



LAPORAN KEMAJUAN UNIT II

Bagian 1 - Pertanyaan Yang Bersifat Umum untuk Unit II

1 Sudahkah saudara membaca semua pasal dalam Unit II? Bila sudah
lingkarilah nomor 1.

2 Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam uraian pasal?
Bila sudah lingkarilah nomor 2.

3 Sudahkah saudara menyelesaikan semua "soal-soal untuk menguji
diri"? Bila sudah lingkarilah nomor 3.

4 Sudahkah saudara meninjau kembali semua pertanyaan yang tidak
tepat jawabnya? Bila sudah lingkarilah nomor 4.

5 Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang harus
saudara baca dalam Unit II? Bila sudah lingkarilah nomor 5.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salah

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

6 Semua orang percaya harus menjadi rasul.

7 Orang beriman harus memutuskan apa yang terbaik untuk Tubuh
Kristus.

8 Sifat yang paling penting dari seorang gembala-pengajar ialah per-
hatian untuk orang yang dipimpinnya.

9 Fungsi satu-satunya seorang pemberita Injil ialah memberitakan
Injil.

10 Talenta alamiah dapat menjadi karunia melayani.

11 Baik laki-laki maupun wanita boleh mempunyai karunia mengajar.

12 Karena semua orang beriman mencintai Kristus maka tidak perlu
seorang pun mengepalai mereka.

Bagian 2 - Pertanyaan Pilihan Ganda

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

13 Ciri-ciri khusus pelayanan seorang rasul ialah ia
a) merintis gereja dalam tempat baru.
b) dilahirkan dengan kecakapan menjadi rasul.
c) banyak berkecimpung dalam pemberitaan Injil dan mengajar.
d) telah. ditentukan orang lain untuk melaksanakan pekerjaannya.



PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

Karunia
Karunia
Rohani

CATATAN SISWA

UNIT III

No. Tanggal Kirim .

Tulislah dengan huruf cetak yang jelas!

Nama saudara .........................................

Alamat .

Kota Propinsi .

lEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL



LAPORAN KEMAJUAN UNIT III

Bagian 1- Pertanyaan Yang Bersifat Umum untuk Unit III

1 Sudahkah saudara membaca semua pasal dalam Unit III? Bila sudali
lingkarilah nomor I.

2 Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam uraian pasal"
Bila sudah lingkarilah nomor 2.

3 Sudahkah saudara menyelesaikan semua "soal-soal untuk menguji
diri"? Bila sudah lingkarilah nomor 3.

4 Sudahkah saudara meninjau kembali semua pertanyaan yang tidak
tepat jawabnya? Bila sudah lingkarilah nomor 4.

5 Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang haru-i
saudara baca dalam Unit III? Bila sudah lingkarilah nomor 5.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salah

Lingkarilah nomor di depan pertanyaan yang benar atau beril iih
tanda X apabila pemyataan itu salah.
ti Perkataan hikmat dapat menolong memecahkan persoalan pribadi.

7 Karunia iman adalah karunia yang dimiliki oleh semua orang beri-
man.

R Kebanyakan kali orang disembuhkan dengan firman yang diucap-
kan.

l) Hanyalah orang yang terkemuka dapat mengerjakan mujizat.

10 Nubuat disampaikan dalam bahasa roh.

11 Mereka yang membedakan roh hanya mengenali roh-roh jahat.

11 Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh berbicara kepada Allah,

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat yang menyempur-
nakan atau menjawab kalimat-kalimat berikut.
13 Karunia hikmat berbeda dari hikmat manusia karena

a) menolong memecahkan persoalan dalam gereja.
b) diberikan kepada mereka yang mempunyai sifat bijaksana.
c) selalu diucapkan kepada kelompok-kelompok besar.
d) datang dari pertimbangan yang baik yang didasarkan atas pen ge-

tahuan.



14 Dalam Kisah 5:3 Petrus memberitahukan Ananias bahwa ia telah
menyimpan sebagian uang dan mendustai Roh Kudus. Ini adalah
contoh karunia
a) memberi pimpinan.
b) hikmat.
c) membedakan roh.
d) pengetahuan.

15 Seorang beriman dapat mengetahui bahwa dia memiliki karunia
pengetahuan bila apa yang hendak diucapkannya itu
a) hanya dikatakan kepada orang beriman saja.
b) rasanya logis dan masuk akal.
c) pasti akan menolong gereja.
d) datang dari pengertiannya sendiri. -,

16 Dalam Kisah 3: 1-11 kita melihat bahwa Petrus mempunyai karunia
iman karena
a) ia mengharapkan Allah bekerja.
b) orang yang lumpuh disembuhkan.
c) ada iman dalam hatinya.
d) keadaan itu tak dapat ditolong lagi,:.

17 Seorang wanita dalam gereja saudara ingin disembuhkan dari suatu
penyakit. Nasihat apakah akan saudara beri kepada wanita itu?
a) Meminta penatua gereja berdoa untuk dia.
b) Mencoba menentukan dosa siapakah yang menyebabkan penya-

kitnya.
c) Berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh untuk beberapa hari.
d) Meluangkan banyak waktu dalam kebaktian gereja.

18 Karunia mujizat diberi Allah supaya
a) orang dalam dunia akan tercengang.
b) orang percaya akan mempunyai pengalaman adikodrati.
c) rintangan-rintangan terhadap Injil disingkirkan.
d) orang jahat akan dihakimi.

19 Dalam I Korintus 14:1-12 Paulus mendorong orang Korintus untuk
bernubuat karena

a) nubuat itu diucapkan kepada Allah
b) tiap orang beriman mempunyai jabatan nabi.
c) itulah satu-satunya karunia yang diperlukan.
d) bernubuat secara khususnya menolong gereja.

20 Seorang pemuda dalam gereja saudara merasa bahwa ia seharusnya
bernubuat setiap kali ia merasanya. Apakah yang saudara akan be-
ritahukan kepadanya?

a) Hanya pemimpin gereja boleh bernubuat.
b) Dia boleh bernubuat hanya kalau dia meramalkan tentang kemu-

dian hari.
c) Dia dapat menguasai karunianya seperti diterangkan dalam I Ko-

rintus 14:32,33.



d) Pemuda-pemudi tidak boleh bernubuat dalam gereja.

21 Orang beriman harus menanggapi perkataan bernubuat karena
a) kebanyakan perkataan nubuat harus ditolak.
b) perkataan nubuat harus cocok dengan Firman Allah.
c) seharusnya jangan ada banyak nubuat.
d) perkataan nubuat seharusnya tak pemah meramalkan kemudian

hari.
22 Orang beriman diberikan kemampuan untuk membedakan Ioh

karena
a) roh salah dan jahat dapat merusakkan gereja.
b) ada banyak roh jahat dalam dunia ini
c) roh-roh jahat mengenali orang percaya.
d) orang percaya perlu mempertunjukkan kuasa ilahi.

2] Karunia berkata-kata dengan bahasa roh dapat membangun Tubuh
Kristus kalau
a) diucapkan setelah khotbah gembala.
b) diucapkan oleh seorang penatua atau diaken.
c) diberikan dengan keyakinan dan kuasa.
d) ditafsirkan supaya semua dapat mengerti.

24 Peraturan umum untuk pemakaian karunia Roh ialah orang per-
caya seharusnya
a) menginsafi bahwa karunia mereka penting.
b) merencanakan dengan saksama cara pemakaiannya.
c) melaksanakan segala sesuatu dengan kasih supaya gereja diha-

ngun.
d) mengetahui lebih dahulu apa yang harus mereka lakukan at au

ucapkan.

UCAP AN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan pelajaran Pelayanan Kristen ini. Kami
senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kursus LKTI. Mudah-
mudahan saudara akan melanjutkan dengan pelajaran-pelajaran berikut.
Jika saudara ingin mempelajari buku yang berikut kirimlah harga buku
dan ongkos kirimnya dengan poswesel.

Kirimlah Catatan Siswa ini kepada kantor LKTI pada alamat yang ter-
cantum di bawah ini. Setelah diperiksa maka saudara akan menerima
sebuah surat tanda tamat untuk pelajaran ini. Bila menyelesaikan 18
buku dalam kursus ini saudara akan menerima ijazah.

Kirimlah catatan siswa ini kepada:


