
PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

Kehidupan
yang

Berkelimpahan

CATATAN SISWA

UNIT I

No. 0 oo 0 0 OO 0 0.00.000. oo Tanggal Kirim 0 •• 0 0 0 0 0.0.00.0.

Tulislah dengan huruf cetak yang jelas I

Nama Saudara .. 0 0 ••••••••• 0 ••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••

Alamat 0 0 •••••••• 0. 0 0 •••••••• 0 •••••• 00 •••••••••••

Kota Propinsi .

Umur 0 ••••• LIP Pekerjaan 0 •••••••••••••••••••••••

Nikah? 0 Berapa jumlah anggota keluarga 0

Pendidikan 0 •• 0 •••• 0 ••••••••••••••• 0 ••••••••••• 0 • • • ••••••• 0

Adakah saudara sudah menjadi anggota gereja 0

Nama Gereja oo ••••••••••••••• o. o •• , •••••• o •••• 0 0 ••••••••••• ,

Jabatan saudara dalam gereja ... 0 • 0 ••••• 0 •••••••••••• 0 •••••••••
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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 untu«

menguji diri"? Bila sudah, lingkarilah nomor 3.
4 Sudahkah saudara meninjau kembali semua pertanyaan yan g

tidak tepat jawabannya? Bila sudah, lingkarilah nomor 4.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salab
Lingkarilab nomor di depan pemyataan yang benar atau berilah

tanda X apabUa pernyataan itu salab.
5 Prinsip berbuah dilukiskan dengan mengatakan bahwa sifat yar ~C

lama menghasilkan watak seperti Kristus.
6 Dalam lukisan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnv L

maka pengusahanya adalah orang Kristen yang beriman.
7 Jenis kasih yang paling sempurna adalah kasih agape.

8 Sukacita rohani sering kali dikuatkan melalui penderitaan.
9 Sumber sukacita rohani bagi orang Kristen ditemukan dalarn

hubungan manusiawi.

10 Tiga aspek kedamaian rohani adalah ketenangan, kerukunan,
dan rasa aman.

11 Diperdamaikan berarti bahwa kita tidak hidup rukun dengan
Allah.

Bagian 3 - Pertanyaan Piliban Ganda
lingkarilab buruf di depan kata-kata yang tepat yang menyem-

purnakan atau menjawab kalimat-kalimat berikut.
12 Suatu contoh dari prinsip berbuah ialah bahwa

a) pohon pisang menghasilkan buah yang berbiji.
b) sifat yang lama menghasilkan perbuatan daging.
c) sebagian besar benih akan mati dengan segera sesudah

ditanam
d) sebagian besar ranting-ranting menghasilkan buah banyak.

13 Istilah "buah Roh" mengacu kepada
a) melakukan perbuatan baik.
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b) sifat-sifat kehidupan Kristus.
c) menjalani kehidupan yang sempurna.
d) pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah.

14 Dalam lukisan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya,
maka ranting-ranting yang tidak berbuah
a) dibersihkan.
b) ditanam kembali.
c) dipotong
d) disirami.

15 Kebaikan persaudaraan atau persahabatan lebih rendah mutunya
daripada kasih agape karena bergantung pada
a) sifat mementingkan diri.
b) sentuhan jasmaniah.
c) hubungan yang timbal balik.
d) hal menerima bukan pada hal memberi.

16 Kasih yang mengalir dari naluri, perasaan, atau hasrat alami
disebut
a) eros, atau kasih jasmani.
b) philia, atau kasih persaudaraan.
c) agape, atau kasih ilahi.

17 Bila kita mengatakan bahwa agape adalah kasih yang tidak
mementingkan diri maka yang kita maksudkan ialah bahwa
kasih jenis ini
a) menganggap kebutuhan pribadi paling penting.
b) menuntut agar orang membenci dirinya sendiri.
c) ditujukan kepada Allah saja.
d) lebih memperhatikan kebutuhan orang lain daripada

kebutuhan diri sendiri.
18 Yang manakah dari pernyataan-pernyataan ini mendefinisikan

sukacita rohani?
a) Rasa puas dan senang akan hal-hal yang baik dalam

kehidupan ini.
b) Kedamaian dan kebahagiaan yang bersumber pada

keberhasilan dan jaminan pribadi.
c) Sukacita yang diperoleh dari hubungan penuh kasih dengan

orang lain.
d) Sifat keriangan, kesenangan, dan kegembiraan yang tidak

ditentukan oleh keadaan tetapi yang berdasarkan Allah.
19 Apa yang menjadi sumber utama sukacita rohani?

a) Allah sendiri.
b) Perbuatan Allah yang penuh kuasa.
c) Berkat-berkat Allah.
d) Pengharapan kita akan hidup kekal.

3



20 Ayat-ayat Alkitab menyatakan bahwa ada ikatan yang kuat an-
tara sukacita dan
a) kebahagiaan.
b) kekayaan.
c) penderitaan.
d) keraguan.

21 Menurut Yesus, hal-hal yang menunjukkan bahwa kel ajaan
Allah ada di dalam diri kita ialah damai sejahtera, sukacita.dan
a) apa yang kita makan dan minum.
b) kebenaran.
c) roh yang tenang.
d) pelayanan.

22 Damai sejahtera dengan Allah mengacu kepada
a) hal mempunyai pengantara antara Allah dan manusia.
b) pengakuan dosa.
c) pendamaian.
d) pengudusan.

23 Daniel di gua singa menjadi contoh bahwa kedamaian adalah
hasil dari
a) kepercayaan kepada Allah.
b) kekuatan jasmaniah.
c) ketaatan kepada orang yang berkuasa.
d) penolakan untuk berbuat dosa.

Bila saudara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, periksalah kem-
bali untuk memastikan bahwa saudara telah menjawab semua per-
tanyaan. Kemudian kembalikan kepada kantor LKTI pada alamat
yang tercantum di bawah ini untuk diperiksa.

Tulislah pertanyaan yang saudara ingin tanya kepada pengasuh LKTI
....................................................
................................................... .
................................................... .

Kirimlab catatan siswa ini kepada:
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LAPORAN KEMAJUAN UNIT II

Bagian 1 - Pertanyaan yang Bersifat Umum untuk Unit II

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

2 Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam urai ln

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

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

tidak tepat jawabannya? Bila sudah, lingkarilah nomor 4.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salah

Lingkarilah nomor di depan pemyataan yang benar atau berilsh
tanda X apabUa pemyataan itu salah.

5 Menghadapi berbagai pencobaan dengan ketabahan bera -ti
mengeluh mengenai pencobaan itu.

6 Dua aspek kesabaran ilahi ialah panjang sabar dan wat lk
tenang.

1 Kedatangan Tuhan telah ditunda terutama untuk menguji
kesabaran orang-orang beriman.

8 Kata yang diterjemahkan sebagai kemurahan dalam Galatia 5:22
berarti suatu sifat kemurnian dan kecenderungan untuk bersi-at
ramah dan penuh belas kasihan.

9 Kemurahan Allah ditunjukkan oleh rahmat-Nya, sedangkan
kebaikan Allah ditunjukkan melalui hukuman.

10 Kebaikan sebagai buah Roh merupakan suatu sifat batin yang
tidak aktif.

11 Kemurahan dan kebaikan Allah tidak terbatas, bahkan terhadap
orang-orang yang pemberontak dan tidak mau bertobat.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarilah humf di depan Jawaban yang tepat.

U Ketika Yesus berkata bahwa kita harus memikul salib dan
mengikut Dia, maksud-Nya ialah kita harus bersedia untuk

a) mengampuni.
b) memasuki pelayanan purna-waktu.
c) memerangi mereka yang menentang Dia.
d) menderita karena Dia.
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13 Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan menghasilkan
a) ketekunan.
b) keputusasaan.
c) kesembuhan.
d) iman.

14 Di I Korintus 13 kita temukan bahwa kasih tidak lekas menjadi
marah, tidak menyimpan kesalahan, dan selalu tabah. Semuanya
ini merupakan definisi dari
a) sukacita.
b) damai sejahtera.
c) kesabaran.
d) kesetiaan.

15 Yang mana dari yang berikut ini TIDAK merupakan uraian yang
tepat dari kesabaran Tuhan?
a) Berbelas kasihan dan ramah. tamah.
b) Cepat marah.
c) Melimpah kasih dan kesetiaan.
d) Mengampuni dosa.

16 Yang mana dari yang berikut ini TIDAK melukiskan suatu segi
kesabaran?
a) Jika orang yang ada janji dengannya datang terlambat, Maria

tidak mau menunggu mereka.
b) Meskipun mobil Budi sudah tua, ia tidak mau membeli yang

lain sebelum ia menabung uang cukup.
c) Ana sakit dan sudah berbaring di tempat tidur selama 6 bulan,

tetapi ia tetap percaya pada Tuhan dan selai'}memperlihatkan
sikap yang gembira.

d) Robert tidak menyerah ketika putranya membangkang, tetapi
dengan setia ia mendoakan putranya dan bersikap
mengampuni.

17 Yang mana dari yang berikut ini menggambarkan kebaikan
sebagai buah Roh
a) Kemurnian.
b) Belas kasihan.
c) Sikap yang manis.
d) Kemurahan hati.

18 Kekudusan moral dihubungkan dengan sifat
a) kesabaran.
b) kebaikan.
c) kemurahan.
d) kemurahan hati.

19 Yang mana dari yang berikut mengungkapkan batas-batas
kemurahan Allah? Kemurahan itu diulurkan kepada
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a) semua orang percaya.
b) orang percaya yang menyatakan buah Roh.
c) semua orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya,
d) orang-orang yang tidak ada dosa dalam kehidupannya,

20 Menurut buku pelajaran, dua prinsip ilahi dari kesalehar: dan
kebaikan adalah
a) kebenaran dan rahmat.
b) keselamatan pribadi dan pelayanan terhadap orang lain.
e) kemurnian dan kemurahan hati.
d) kasih dan sukacita.

21 Pertanyaan Allah kepada Adam dan Hawa, "Di man ikah
engkau?" menyatakan keprihatinan tentang
a) keadaan rohani mereka.
b) keamanan mereka.
e) hilangnya mereka.
d) keadaan sosial mereka.

22 Murah tangan berarti
a) siap untuk melayani.
b) murah hati.
e) miskin.
d) kaya.

23 Rahmat, keadilan, dan kebenaran semuanya terdapat di d dam
a) Taurat.
b) penyampaian keadilan.
e) karya pendamaian Yesus Kristus.
d) pengetahuan.

Bila saudara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, periksalah kem-
bali untuk memastikan bahwa saudara telah menjawab semua per-
tanyaan. Kemudian kembalikan kepada kantor LKTI pada alamat
yang tercantum di bawah ini untuk diperiksa.

Tulislahpertanyaan yang saudara ingin tanya kepada pengasuh J XTI

Kirlmlab catatan siswa ini kepada:
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LAPORAN KEMAJUAN UNIT III

Bagian 1 - Pertanyaan yang Bersifat Umum untuk Unit III

t Sudahkah saudara membaca semua pasal dalam Unit III? Bill
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 jawabannya? Bila sudah, lingkarilah nomor 4.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar . Salah

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

5 Dalam Perjanjian Baru, dua pemakaian utama dari kata pistis
mengacu kepada kepercayaan dan kesetiaan.

6 Sifat dapat diajar dan ketundukan adalah ciri-ciri kele-
mahlembutan.

7 Bernazar dan kemudian mengingkarinya adalah lebih baik
daripada sama sekali tidak bernazar.

8 Orang yang lemah lembut biasanya lemah dan tidak berani ber-
tindak oleh sebab ia tidak mau menyakitkan hati siapa pun.

9 Penguasaan diri mencakup penyangkalan diri dalam hal
kesenangan dan nafsu jahat.

tO Rasul Paulus mengajar bahwa tidak ada hukum yang menen-
tang perwujudan buah Roh.

11 Asketisisme merupakan bagian yang penting dari penguasaan
diri.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda
LingkarUah huruf di depan jawaban yang paling tepat.

12 Aspek iman yang membawa kepada pertobatan disebut
a) karunia iman.
b) kepercayaan-kepercayaan.
c) iman yang menyelamatkan.
d) iman yang hidup.

13 Penatalayanan adalah suatu aspek dari kesetiaan yang berarti
a) ketabahan yang sabar.
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b) menyelesaikan apa yang telah dimulaikan.
c) mengurus secara baik hal-hal atau milik orang lain.
d) menepati janji.

14 Yang mana TIDAK merupakan aspek kesetiaan?
a) Ketidaktulusan hati
b) Sifat dapat dipercaya.
c) Ketetapan.
d) Penatalayanan.

15 Tiga ide pokok dari kata yang diterjemahkan sebagai
kelemahlembutan dalam Galatia 5:23 adalah ketundukan kepada
kehendak Allah, sifat dapat diajar, dan
a) menaruh kepercayaan pada diri sendiri.
b) sifat tenang.
c) kelemahan.
d) bersikap tenggang rasa.

16 Kata praotes, atau kelemahlembutan, dipakai di kalangan
Yunani sekular dengan pengertian
a) tidak pernah menjadi marah.
b) menjinakkan seekor binatang.
c) bersama-sama memikul kuk perhambaan.
d) prajurit-prajurit yang menolak untuk memerangi musuh.

17 Pentingnya kelemahlembutan sebagai buah Roh nampak dalam
hal Alkitab menggunakan secara simbolis semua hal di bawah
ini KECUALI
a) Roh Kudus sebagai burung merpati.
b) Yesus sebagai Anak Domba Allah.
c) murid-murid sebagai binatang yang telah dijinakkan.
d) orang-orang percaya sebagai domba.

18 Ibarat olahragawan dan prajurit yang sedang dalam latihan yang
dipakai oleh Paulus menjadi contoh dari
a) penguasaan diri.
b) penyangkalan diri.
c) kelemahlembutan.
d) kebebasan Kristen.

19 Kebalikan dari penguasaan diri adalah:
a) asketisisme.
b) sikap yang tidak berlebih-lebihan.
c) pengekangan diri.
d) pemuasan diri secara berlebih-lebihan.

20 Menurut Roma 8, rahasia untuk memperoleh penguasaan diri
atas nafsu-nafsu jahat adalah
a) praktek pemantangan secara total.
b) tetap dipenuhi oleh Roh.
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c) menyerah kepada sifat yang lama.
d) nafsu berahi yang berkobar-kobar.

21 Paulus mengajar kepada jemaat di Galatia bahwa keselamatan
mereka bergantung pada
a) melakukan terus berbagai kebajikan.
b) karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus dan tidak pada

hal lain.
c) pemilikan semua karunia dan buah Roh.

22 Prinsip hidup baru di dalam Kristus ialah
a) dilahirkan oleh Roh, hidup oleh Roh, dan dipimpin oleh Roh.
b) menaati setiap bagian dari Taurat dan melakukan kebaikan.
c) mempunyai kebebasan penuh untuk hidup sekehendak hati

kita.
d) dengan cermat melaksanakan upacara-upacara agama.

23 Buah Roh dapat diuraikan dengan paling baik sebagai
a) menjalani kehidupan yang kudus yang bebas dari segala dosa.
b) karunia-karunia adikodrati dari Roh Kudus yang memberik an

kuasa untuk pelayanan dan yang tersedia bagi semua orang
percaya.

c) pengembangan berangsur-angsur dari hidup dan sifat Ye1>US
Kristus di dalam diri orang percaya.

d) kebebasan Kristen.

UCAPAN 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 beri-
kut, kirimlah harga buku dan ongkos kirimnya dengan poswesel,

Kirimlah Catatan Siswa ini kepada kantor LKTI pada alamat
yang tercantum di bawah ini. Setelah diperiksa maka saudara akan
menerima sebuah surat tanda tamat untuk pelajaran ini. Bila men ye-
lesaikan 18 buku dalarn kursus ini saudara akan menerima ijazah.

KIrimlah catatan siswa ini kepada:




