
IBADAH
KRISTEN

CATATAN SISWA

No. Tanggal Kirim .

Tulislah dengan huruf cetak yang jelas!

Nama Saudara .

Alamat .

Kota .

Propinsi 1 ••

Umur Laki-laki/perempuan .

Pekerjaan .................................•..

Pendidikan .

Apakah saudara sudah menjadi anggota Gereja? .

Nama Gereja .



Pelajaran 1 - 4

UngkariJah nomor di depan kalimat yang benar
atau berilah tanda X apabila kalimat itu salah.

1. Kasih yang sejati bagi Allah tidak perlu dinyatakan.

2. Ada banyak cara untuk beribadah.

3. Kasih Allah sama seperti kasih manusia.

4. Kita hanya membuang-buang waktu bila "menanti"
di hadapan Tuhan.

5. Kita dapat beribadah dengan atau tanpa kata-kata.

6. Dosa dapat menutup pintu komunikasi dengan Allah.

7. Tindakan kita lebih penting dari sikap kita.

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

8. Sifat-sifat pribadi yang paling penting dalam ibadah
ialah
a) kasih, kepercayaan pada diri sendiri, dan kebe-

ranian.
b) kasih, ketaatan, dan kerendahan hati.
c) kasih, kesabaran, dan iman.

9. Kerendahan hati berarti
a) memberi tempat utama bagi Allah dalam hidup

kita.
b) menyadari ketidaklayakan kita.
c) memberikan semua yang kita miliki kepada

orang lain.

10. "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan,"
berarti
a) kita tidak boleh memegang lebih dari satu ja-

batan atau kedudukan.
b) melakukan satu hal saja pada satu saat dan me-

lakukannya dengan baik.
c) bahwa kita tidak bisa membagi kesetiaan kita.
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11. Takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang menda-
lam, yang
a) mengingatkan kita akan upacara pemakaman.
b) menjadikan kita takut akan Allah.
c) menarik kita untuk berdoa dan beribadah.

12. Teladan yang terbesar dalam hal memberi adalah
a) pendeta kita.
b) Musa.
c) . Bapa kita di surga.

13. "Abba" adalah sebutan yang diberikan oleh seorang
anak yang berbahasa Aram kepada
a) gurunya.
b) ayahnya.
c) kakaknya.

14. Jika kita merasa tidak mengetahui bagaimana beriba-
dah kita dapat
a) membeli sebuah buku doa.
b) minta Roh Kudus menolong kita beribadah.
c) menghafal beberapa kalimat doa yang muluk-

muluk.

15. Apabila kita "menanti-nantikan Tuhan", kita
a) harus berdiam diri secara lahir dan batin.
b) membaca buku sementara kita menanti.
c) tidur.

16. Tuhan sering sekali berbicara kepada kita, ketika
a) kita tetap mendesak-Nya untuk mengatakan se-

suatu.
b) pikiran kita dengan asyik berdoa.
c) pikiran dan roh kita berdiam diri di hadapan-

Nya.

17. Kita dapat beribadah kepada Tuhan melalui pela-
yanan

a) bila sikap kita benar.
b) rneskipun kita mempunyai motif-motif memen-

tingkan diri sendiri.
c) melupakan semua bentuk ibadah lainnya,
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18. Bila kita melayani Tuhan dalam pemberian, kita
harus
a) memberi dengan sukacita, bermurah hati, dan

dengan kerendahan hati.
b) mendapat pujian bagi pemberian kita.
c) berhati-hati untuk tidak memberi terlampau

banyak.

19. Selang beberapa waktu ibadah kita akan
a) merupakan satu pola yang tetap.
b) berubah sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus.
c) rnenjadi sesuatu yang telah kita hafal dengan

baik.

Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum
untuk pelajaran 1 - 4

Lingkarilah nomor pertanyaan, apabila tugas yang
disebutnya telah saudara laksanakan.

20. Sudahkah saudara membaca pelajaran I - 4 dengan
saksama?

21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk pelajaran 1- 2?

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk pelajaran 3 - 4 ?

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban saudara
dalam semua bagian Yang Harus Saudara Kerjakan
dengan jawaban-jawaban yang diberikan pada akhir
tiap-tiap pelajaran itu?

24. Sudahkah saudara meninjau kembali tujuan-tujuan
pelajaran untuk melihat apakah saudara sanggup
melakukan apa yang dianjurkannya?
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BAGIAN 2

Pelajaran 5 - 8

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

1. Ibadah dalam nyanyian hanya mungkin untuk
orang-orang yang pandai menyanyi saja.

2. Cara terbaik untuk menunjukkan bakat musik sau-
dara ialah dengan memainkan alat musik di gereja.

3. Tuhan dapat menolong kita mempergunakan bakat
kita bagi-Nya.

4. Tidak mungkin manusia menjadi benar-benar bersih
di hadapan Allah.

5. Kita perlu bersekutu dengan orang percaya lainnya.
6. Memberi adalah pelayanan khusus bagi orang kaya

saja.
7. Ibadah dilakukan dalam kehidupan sekarang ini

maupun dalam kekekalan.

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat
menyempurnakan kalimat-kalimat berikut ini.

8. Nyanyian-nyanyian ibadah
a) biasanya merupakan nyanyian yang berirama

lambat sekali.
b) adalah nyanyian yang berirama cepat dan penuh

semangat.
c) adalah nyanyian yang memuliakan dan memuji

Tuhan.

9. Mazmur adalah nyanyian bangsa Yahudi yang
a) dipergunakan untuk memuji saja.
b) tidak berarti bagi kita sekarang ini.
c) meliputi bermacam-macam tema, termasuk iba-

dah.
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10. Allah membukakan pintu penjara bagi Paulus dan Si-
las setelah
a) mereka mengancam akan menggugat kepala pen-

jara.
b) mereka berdoa dan menyanyikan pujian bagi

Tuhan.
c) selesai masa hukuman mereka.

11. Seperti halnya sebuah gambar, latar belakang ibadah
kita harus
a) bersih, murni dan teratur.
b) sama sekali hening.
c) suatu tempat ibadah yang indah.

12. Orang yang paling bertanggungjawab agar saya mem-
punyai hati nurani yang bersih adalah
a) pendetaku.
b) keluargaku.
c) diriku sendiri.

13. Bersih di hadapan Allah berarti bahwa kita
a) lebih baik dari orang lain.
b) telah berdoa dan Tuhan telah mengampuni kita.
c) menghadiri kebaktian gereja dengan tetap.

14. Saudara dan saya dapat mengungkapkan ibadah kita
dengan cara yang berlainan, karena kita
a) berasal dari latar belakang yang berlainan.
b) belum mempelajari semua up acaranya.
c) meniru orang yang salah.

15. Kita tidak bisa belajar beribadah, jika kita tidak
a) mempelajari upacara-upacara tertentu.
b) mengawasi orang lain.
c) meluangkan waktu untuk beribadah.

16. Dalam ibadah berkelompok semua orang hendaknya
a) berdiam diri dan membiarkan satu orang saja

memimpin ibadah.
b) merasa bebas untuk ikut ambil bagian.
c) berdoa dengan nyaring.
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17. Yesus mengatakan apabila orang banyak itu tidak
memuji-Nya,
a) batu-batu akan mulai bersorak-sorak.
b) Dia akan memaksa mereka untuk melakukan-

nya.
c) itu tak menjadi apa.

18. Kita tahu bahwa surga lebih indah dari bumi ini,
karena
a) para malaikat ada di sana.
b) tempat itu lebih baru.
c) dosa tidak dapat masuk ke sana.

19. Alkitab mengatakan bahwa kita akan
a) memainkan kecapi selama-lamanya.
b) pergi ke surga untuk istirahat saja.
c) beribadah dan memerintah selama-lamanya.

Pertanyaan yang bersifat umum
untuk Pelajaran 5 - 8

Lingkarilah nomor pertanyaan, apabila tugas yang
disebutnya telah saudara laksanakan.

20. Sudahkah saudara membaca pelajaran 5 - 8 dengan
saksama?

21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk pelajaran 5 - 6?

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk pelajaran 7 - 8?

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban saudara
dalam semua bagian Yang Harus Saudara Kerjakan
dengan jawaban-jawaban yang diberikan pada akhir
tiap-tiap pelajaran itu?

24. Sudahkah saudara meninjau kembali tujuan-tujuan
pelajaran untuk melihat apakah saudara sanggup
melakukan yang dianjurkannya?
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UCAPAN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus mi. Kami
senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kursus
LKT!. Mudah-mudahan saudara akan melanjutkan
dengan kursus-kursus berikut. Jika saudara ingin mem-
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: 0 ••••• 0 •••• o' 0 •• 00

Saudara dapat membantu agar orang lain menerima
kursus LKTI seperti ini, bila saudara melampirkan
perangko bersama dengan catatan siswa saudara atau
melampirkan sebuah poswesel yang sudah diisi.

(I).
c -~ t: ....

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL
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