
PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

MENGATASIPERSOALANPERSOALANHIDUP
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 J

II Sudahkah saudara membaca semua pasal dalam Unit I? B la
sudah, lingkarilah nomor 1.

,~ Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam urat ln
pasal? Bila sudah, lingkarilah nomor 2.

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

~ Sudahkah saudara meninjau kembali semua pertanyaan ya 19
tidak tepat jawabannya? Bila sudah, lingkarilah nomor 4.

:, Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang t a-
rus saudara baca dalam Unit I? Bila sudah, lingkarilah nomor :'.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salah

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

II Pilihan-pilihan yang menyebabkan persoalan selalu salah .

., Ketaatan pada perintah Allah selalu membawa musibah.

1< Dosa Adam dan Hawa mendatangkan kutuk ke atas dunia III

dan menjadi sumber persoalan-persoalan.

I' Bila kita mengaku dosa kepada Allah, Ia menghukum k.t a ,

1Il Waktu untuk menambah doa dan pembacaan Alkitab ialah b la
ada ketegangan.

11 Usaha manusiawi kita sendiri cukup untuk mendapat pemecahan
untuk kebanyakan problema yang kita hadapi.

I! Bila kita tidak dapat memecahkan suatu problema, kita har us
menyerahkannya kepada Allah dan mengharap Dia bekerja b: igi
kebaikan kita.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat yang menyem-
purnakan atau menjawab kalimat-kalimat berikut.

B Yang mana di bawah ini adalah contoh dari musibah alami ah
yang disebabkan karena dunia telah dirusak oleh dosa?
a) Kelaparan, banjir, dan gempa bumi
b) Kecelakaan mobil
c) Pemakaian obat bius dan tembakau yang berbahaya
d) Pencurian

J4 Pernyataan mana di bawah ini merupakan problema yr ng
disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang di luar penguasa an
saudara?



a) Saudara naik sepeda terlalu cepat dan menabrak sebuah mobil
yang melintasi perempatan jalan.

b) Majikan marah karena saudara memboroskan waktu.
c) Tetangga menebang pohon dan itu jatuh menimpa rumah

saudara.
d) Jendela rumah saudara terbuka dan hujan lebat merusakkan

perabot saudara.
15 Cerita tentang ketiga orang Yahudi yang menolak untuk

menuruti perintah raja menjadi contoh dari
a) pilihan yang salah.
b) pilihan yang baik walaupun menyebabkan suatu problema.
c) persoalan yang tidak dapat mereka atasi.
d) keputusan yang bodoh.

16 Maksud Allah untuk menguji kita ialah agar menyebabkan kita
a) gagal.
b) cemas.
c) menderita.
d) bertekun.

17 Khotbah Yesus di Bukit menyatakan kepada kita bahwa Taurat
sebagaimana diberikan dalam Sepuluh Hukum.
a) tidak mungkin ditaati.
b) tidak perlu lagi ditaati.
c) digenapi dalam Kristus yang memungkinkan kita menaatinya.
d) menjadi syarat Perjanjian Lama yang telah diganti oleh

kebebasan pribadi untuk memilih.
18 Sepuluh Hukum berhubungan dengan apa yang kita lakukan

dan Ucapan Bahagia Kristus berhubungan dengan
a) milik kita.
b) kepercayaan kita.
c) keadaan kita.
d) keinginan kita.

19 Kunci untuk menaati hukum-hukum Kristus ialah
a) iman.
b) kasih.
c) pengertian.
d) tamak.

20 Cara yang terbaik untuk menguasai berbagai bidang di dalam
kehidupan saudara ialah lebih dahulu menguasai
a) lidah.
b) kegiatan.
c) keluarga.
d) suara hati.

21 Dua pertanyaan penting yang harus kita tanya pada diri kita
bila menghadapi persoalan ialah" Apakah saya ingin mengetahui



kehendak Allah dalam hal ini?" dan
a) "Apakah yang saya sungguh ingin berbuat tentang persoalan

ini?"
b) "Apakah yang akan dikatakan teman-teman saya bila aya

mengikuti kehendak Allah?"
c) "Haruskah saya mengganggu Allah dengan persoalan uu?"
d) "Bersediakah saya mengikuti kehendak Allah bila aya

mengetahuinya?"
22 Setelah kita memutuskan suatu pemecahan terhadap suatu per-

soalan dan bertindak, kita perlu
a) mengevaluasikan hasilnya dan membuat penyesuaian ~ang

perlu.
b) melupakannya.
c) menimbang akibat-akibat yang mungkin dari tindakan Lita.
d) menyerahkan persoalan itu kepada Allah.

23 Walaupun kelihatan tidak ada pemecahan terhadap suatu per-
soalan, kita dapat menyerahkannya kepada Allah dan m -ng-
harapkan Dia untuk
a) terus-menerus menguji kita.
b) bekerja bagi kebaikan kita dalam keadaan itu.
c) menyediakan suatu pemecahan yang cepat.
d) menunjukkan kita suatu penyelesaian.

24 Melakukan sesuatu yang akan melukai hati seorang yang t .lah
menyakiti hati saudara disebut
a) menyendiri.
b) tak bisa disakiti hatinya.
c) menuduh.
d) membalas dendam.

Bila saudara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, periksalah I em-
bali untuk memastikan bahwa saudara telah menjawab semua per-
'anyaan, Kemudian kembalikan kepada kantor LKTI pada ah mat
vang tercantum di bawah ini untuk diperiksa.

Tulislahpertanyaan yang saudara ingin tanya kepada pengasuh l KTI

Kirimlah catatan siswa ini kepada:



PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

MENGATASIPERSOALANPERSOALAN
HIDUP

CATATAN SISWA
UNIT II

No. . . . . . . . . . ., Tanggal Kirim .

Tulislah dengan huruf cetak yang 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? Hila
sudah, lingkarilah nomor I.

2 Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam ur s ian
pasal? Bila sudah, lingkarilah nomor 2.

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

4 Sudahkah saudara meninjau kembali semua pertanyaan j' mg
tidak tepat jawabannya? Bila sudah, lingkarilah nomor "+

S Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang ha-
rus saudara baca dalam Unit II? Bila sudah, lingkarilah name r 5,

Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salah

Lingkarilah nomor di depan pernyataan yang benar atau ber Ilah
randa X apabila pernyataan itu salah.

6 Tamak ialah ingin sesuatu yang menjadi milik orang lain

7 Orang yang mempunyai kedudukan kepemimpinan h: rus
memelihara sikap tinggi hati supaya tetap dihormati oleh mCIeka
yang di bawahnya.

8 Sikap yang patut dari mereka yang melayani Tuhan ialah, "i .ita
hanya melaksanakan kewajiban kita."

9 Suami harus menjadi pemimpin rohani dalam rumah.

10 Perceraian tidak cocok dengan pengajaran Alkitab den .un
alasan apa pun.

li Lebih baik menikah daripada tetap hidup sendirian.

12 Orang yang tidak menikah menjadi suatu karunia istim .wa
kepada gereja.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat yang menvem-
oumakan atau menjawab kalimat-kalimat berikut.

13 Yang mana di bawah ini TIDAK menjadi contoh dari ke:« ak-
dewasa an Kristen?
a) Keinginan untuk mendapat yang terbaik dari segala ses i atu
b) Bercemas senantiasa
c) Menyerah kepada pencobaan
d) Menggumuli problema dan perasaan tawar hati

14 Dua sumber kuasa kedewasaan Kristen adalah kuasa Allah Ian
kuasa diri kita sendiri. Kita memakai kuasa diri kita sendiri



dengan
a) menaati Firman Allah.
b) membuat keputusan tanpa pertolongan lain.
c) mengembangkan kehendak diri yang kuat.
d) melayani orang lain.

15 Yang mana di bawah ini yang menjadi sikap Kristen yang benar
mengenai kekayaan dan kemiskinan?
a) Orang yang kaya lebih unggul dari mereka yang miskin.
b) Orang miskin lebih memerlukan pertolongan Allah daripada

mereka yang kaya.
c) Kita dapat mempercayakan Allah untuk menyediakan segala

keperluan kita bila kita berserah sepenuhnya kepada kehen-
dak-Nya.

d) Menurut Alkitab, kemurahan hati adalah sikap yang harus
dinyatakan oleh orang kaya kepada orang miskin; sebaliknya,
orang miskin harus menerima kedudukan mereka yang lebih
rendah.

16 Hal yang palmg penting yang dapat saudara lakukan bila men-
jadi korban ketidakadilan ialah
a) memperbaiki keadaan ketidakadilan itu.
b) bertindak dalam cara Kristen.
c) bercerita kepada semua orang apa yang terjadi.
d) membalas dendam dengan cara apa pun juga.

11 Yang mana di bawah ini BUKAN peraturan Alkitabiah yang
umum untuk perceraian?
a) Perceraian tidak diizinkan.
b) Orang yang sudah bercerai boleh menikah kembali.
c) Orang yang sudah bercerai tidak boleh menikah kembali.
d) Orang yang hidup membujang tidak boleh menikah dengan

seorang yang sudah bercerai.

18 Bila suami atau istri begitu terlibat dalam berbagai kegiatan lain
sehingga kurang waktu untuk bersama dengan keluarga, maka
pernikahan itu menderita karena
a) kekurangan kasih.
b) kekurangan penyerahan.
c) terlalu banyak tanggung jawab.
d) salah paham.

19 Jikalau orang tua ingin mengajar anak mereka taat, mereka
harus memberi
a) kebebasan untuk mengungkapkan isi hati.
b) segala sesuatu yang diinginkan anak.
c) peraturan keras untuk setiap saat.
d) latihan dan disiplin.



20 Disiplin untuk anak-anak harus
a) adil.
b) dihindari.
c) keras.
d) dibatasi pada waktu-waktu ketika itu menimbulkan ken la-

rahan.

2 j Yang mana menjadi pilihan terbaik bagi seorang yang iru.m
sekali menikah tetapi kurang mempunyai kesempatan unt .ik
menikah dengan seorang Kristen?
a) Menikah dengan seorang yang tidak percaya.
b) Tetap tidak menikah.
c) Tetap hidup saleh dan percaya bahwa Allah akan merneru IIi

keperluan itu.

2:: Dasar untuk persekutuan Kristen ialah apakah seorang
a) mempunyai status sosial atau tidak.
b) memiliki Kristus atau tidak.
c) mempunyai minat yang sama dengan saudara atau tida]
d) sudah menikah atau tidak.

2) Cara yang terbaik untuk menghilangkan rasa kesepian iala 1

a) memberitahukan hal itu kepada seseorang.
b) menghadiri suatu pertemuan ramah tamah di mana ada

banyak orang.
c) menolong seorang yang mempunyai keperluan yang leb :1

besar daripada saudara.
d) tinggal sendirian dan berpikir tentang rasa kesepian itu.

24 Rasul Paulus menganjurkan supaya orang tetap tidak meni ka 1,

jikalau mungkin, karena kalau menikah mereka akan
a) berpaling dari Injil.
b) mempunyai lebih banyak waktu untuk melayani Allah.
c) kehilangan kesaksian Kekristenan mereka.
d) mempunyai lebih banyak persoalan.

Bi a saudara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, periksalah ku I .

hCI ri untuk memastikan bahwa saudara telah menjawab semua pes-
ta-vaan. Kemudian kembalikan kepada kantor LKTI pada alam tt
yu '1g tercantum di bawah ini untuk diperiksa.

I li/islahpertanyaan yang saudara ingin tanya kepada pengasuh LK: .[

Ku imlah catatan siswa ini kepada:

-----------------_ ... _---



PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

MENGATASIPERSOALANPERSOALANHIDUP

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 IIJ

I Sudahkah saudara membaca semua pasal dalam Unit III? B la
sudah, lingkarilah nomor 1.

2 Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam urai in

pasal? Bila sudah, lingkarilah nomor 2.
l Sudahkah saudara menyelesaikan semua "soal-soal unt lk

menguji diri"? Bila sudah, lingkarilah nomor 3.
4 Sudahkah saudara meninjau kembali semua pertanyaan ya 'lg

tidak tepat jawabannya? Bila sudah, lingkarilah nomor 4,

5 Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang ha 'us
saudara baca dalam Unit III? Bila sudah, lingkarilah nomor S.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salah

Lingkarilah nomor di depan pernyataan yang benar atau beril ah
tanda X apabila pernyataan itu salah.

6 Keinginan seksual adalah dosa bagi orang yang belum meruk: h.
1 Baik saudara sudah menikah atau belum, Allah mengharapk an

saudara mengendalikan diri dalam hal seksual.
8 Depresi adalah suatu masa kesedihan yang hebat, kehilang an

tenaga, ketidakgiatan, dan kesulitan untuk berpikir deng an
terang atau mengambil keputusan yang baik.

9 Lebih banyak ketegangan yang dialami seseorang, lebih kun ag
kemungkinannya orang itu mengalami depresi.

10 Ada beberapa manfaat yang dapat diterima dari kesakitan c'an
penderitaan.

11 Pandangan Kristen tentang penderitaan ialah berdoa sup..va
Allah akan menyingkirkannya bagaimanapun juga.

12 Harapan kekal orang Kristen didasarkan pada Kristus, S, ng
Pemenang.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat yang menyr m-
purnakan atau menjawab kalimat-kalimat berikut.

a3 Apakah pilihan lain satu-satunya yang Alkitabiah untuk. I er-
nikahan dalam bidang seksual?
a) Seks sebelum menikah c) Kesatuan
b) Hidup membujang d) Hal menjadi ayah



14 Peraturan untuk seks dalam pernikahan dapat disimpulkan
dengan perkataan
a) hal menjadi ayah.
b) kehalusan budi pekerti.
c) saling tergantung.
d) pengampunan.

15 Berita apakah yang harus kita berikan kepada seorang yang telah
melakukan dosa-dosa seksual dan telah menderita karenanya?
a) "Allah akan mengampuni kalau saudara bertobat."
b) "Sudah sepantasnya saudara menderita karena perbuatan

itu. "
c) "Saudara hanya seorang manusia, jadi wajarlah jika men-

coba memenuhi kebutuhan seksual saudara dengan cara apa
saja."

d) "Saudara telah berbuat dosa, sekarang saudara harus
mengalami akibatnya."

16 Pencegah terbaik untuk ketegangan adalah
a) menyendiri.
b) menambah persiapan rohani.
c) pengampunan.
d) kepahitan.

17 Obat yang terbaik untuk ketakutan ialah
a) kecemasan.
b) keputusasaan.
c) keberanian.
d) kasih.

18 Perasaan bersalah, baik sebagai akibat dosa maupun karena
penyesalan dapat diangkat bila kita menerima
a) hukuman
b) nasihat
c) pengampunan
d) depresi

19 Yang mana di bawah ini BUKAN tingkat reaksi orang yang akan
mati?
a) Harapan
b) Kemarahan
c) Tawar-menawar
d) Kepuasan hati

20 Tanggapan Kristen terhadap penderitaan ialah keyakinan,
penyerahan, penglihatan ilahi, dan
a) sukacita. c) tawar-menawar.
b) ketakutan. d) penyangkalan.



21 Persoalan yang sangat kritis bagi mereka yang menghad tpi
kematian ialah
a) "Siapa akan mengurus keluargaku?"
b) "Apakah aku siap untuk bertemu Allah?"
c) "Apakah aku ada cukup asuransi?"
d) "Bagaimana dapat aku mengurangi penderitaanku?"

H Yesus mengatakan bahwa mereka yang hidup dan percaya a~an
Dia tidak pernah akan
a) gagal.
b) mati.
c) menderita.
d) dicobai.

H Bila kita menyatakan kepercayaan kita bahwa Allah da )al
menyelamatkan kita di kemudian hari dan kepercayaan itu
didasarkan pada apa yang telah dilakukan-Nya pada waktu yang
silam, hal ini disebut
a) pengharapan.
b) pembaharuan.
c) penegasan.
d) perlindungan.

24 Menurut Wahyu 2: 17, pahala saudara karena menang a tas
semua pencobaan, godaan, dan ujian dalam dunia ini ada-ah
a) nama istimewa yang baru yang hanya diketahui Allah.
b) suatu tempat kehormatan di surga.
c) suatu rumah besar yang indah.
d) berkomunikasi dengan orang saleh.

UCAPAN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan pelajaran Pelayanan Kristen ni.
•.ami senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kursus LK I'I.
~,fudah-mudahan saudara akan melanjutkan dengan pelajar in-
Ielajaran berikut. Jika saudara ingin mempelajari buku yang b -ri-
Iut, kirimlah harga buku dan ongkos kirimnya dengan poswe .el.

Kirimlah Catatan Siswa ini kepada kantor LKTI pada alar iat
~I ang tercantum di bawah ini. Setelah diperiksa maka saudara al.an
menerima sebuah surat tanda tamat untuk pelajaran ini. Bila mer ye-
Lsaikan 18 buku dalam kursus ini saudara akan menerima ijaz rh.

~,irimlah catatan siswa ini kepada:

----------------------_._._---


