
PEKERJA
dalam

GEREJA TUHAN

CATATAN SISWA
No . Tanggal Kirim

Tulislah dengan huruf cetak yang jelas!

Nama Saudara . . . . . .

Alamat .. ' .

Kota , .

Propinsi .

Umur . . . . . .. Laki-laki/perempuan .

Pekerjaan .

Apakah saudara sudah menjadi anggota Gereja? .

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



Bagian I
Pelajaran 1 - 5

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

1. Pengikut-pengikut Yesus dapat meneruskan pekerja-
an-Nya.

2. Kita harus mempersembahkan korban binatang agar
supaya menjadi anggota keluarga Allah dewasa ini.

3. Orang percaya harus beribadah dalam sebuah gedung
khusus agar menjadi sebagian dari gereja.

4. Ada orang percaya dalam tubuh Kristus yang tidak
diikutsertakan dalam panggilan Tuhan.

5. Sebagai kepala gereja, Kristus memimpin semua ke-
giatannya.

6. Karunia-karunia pelayanan hanya diberikan kepada
gembala sidang atau pemberita Injil.

7. Roh Kuduslah yang menolong orang percaya untuk
bekerja bagi Tuhan.

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

8. Orang pertama yang bersekutu dengan Allah ialah
a) Adam. b) Nuh. c) Abraham.

9. Yesus memberikan pekerjaan mengabarkan Injil ke-
pada
a) malaikat-malaikat di surga.
b) orang-orang kudus Perjanjian Lama.
c) semua orang yang percaya kepada-Nya.

10. Keperluan orang-orang percaya dewasa ini dan keper-
luan orang-orang percaya dalam gereja yang mula-
mula itu
a) tidak sama.
b) sama.
c) tidak lazim.

11. Menurut Kisah Para Rasul 9:39, Dorkas memenuhi
keperluan orang percaya lainnya akan
a) pakaian.
b) pengajaran.
c) kesembuhan.
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12. Bila orang-orang percaya berkumpul untuk beribadah
a) tidak diperlukan pimpinan.
b) mereka saling menolong.
c) tiap-tiap pertemuan haruslah sama.

13. Gambaran manakah yang menekankan kenyataan
bahwa Kristus menguasai atau memimpin kegiatan
gereja?
a) Bangunan.
b) Roti.
c) Tubuh.

14. Pelayanan manakah yang paling berguna bagi seseo-
rang yang perlu mengerti apa yang dikatakan Aftitab'!
a) Kuasa untuk menyembuhkan.
b) Memberi pimpinan.
c) Mengajar.

15. Kisah Simson dalam Hakim-hakim 15 mengajarkan
bahwa sebagai pekerja Kristen kita harus
a) melawan orang-orang yang memusuhi kita.
b) memakai suatu tanda lahiriah yang khusus, seper-

ti berambut panjang.
c) memiliki kekuatan Allah agar bisa melawan Iblis.

16. Allah yang menentukan karunia-karunia kita, karena
Dia
a) ingin kita bekerja untuk memperolehnya.
b) mengetahui pekerjaan yang harus kita kerjakan.
c) memberi karunia kepada orang-orang tertentu saja.

17. Ketika menerima karunia dari Tuhan, maka penting-
lah jika ki ta
a) pertama-tama mempersembahkan diri kita kepada

Tuhqn.
b) menginginkan karunia-karunia agar menjadi orang

penting.
c) tidak menginginkan karunia apa pun.

18. Mempergunakan karunia-karunia kita berarti
a) melakukan apa yang untuknya kita telah diberi-

kan kesanggupan.
b) menghargai karunia-karunia itu dan memberikan

kemuliaan kepada Tuhan untuknya.
c) menyadari bahwa karunia-karunia itu menjadikan

kita penting.
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19. Allah telah memberi karunia-karunia kepada gereja,
agar
a) orang-orang percaya bisa bekerja untuk memper-

olehnya.
b) memenuhi keperluan anggota-anggotanya.
c) menunjukkan orang mana yang paling penting.

Pertanyaan-pertanyaan yang Bersifat Umum
Untuk Pelajaran 1 - 5

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik Pelajaran 1-5?
Bila sudah, lingkarilah nomor 20.

21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk pelajaran 1-2? Bila sudah,
lingkarilah nomor 21 .

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang HalUS
Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 3-5? Bila sudah,
lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban saudara da-
lam semua bagian Yang HalUS Saudara Kerjakan de-
ngan jawaban-jawaban yang diberikan pada akhir
tiap-tiap pelajaran itu? Bila sudah, lingkarilah no-
mor 23.

24. Sudahkah saudara meninjau kembali tujuan-tujuan
pelajaran untuk melihat apakah saudara sanggup me-
lakukan apa yang dianjurkannya? Bila sudah, ling-
karilah nomor 24.

Bagian II

Pelajaran 6 - 9
Lingkarilah nomor di depan pemyataan yang benar

atau berilah tanda X apabila pemyataan itu salah.

1. Sekelompok besar orang percaya harus berkumpul
lebih dulu sebelum Kristus hadir di tengah-tengah
mereka.

2. Kadang-kadang Allah memerintahkan orang tertentu
untuk bekerja bersama-sama bagi Dia.

4



3. Kasih yang harus kita tunjukkan sebagai pekerja Kris-
ten tidak boleh meliputi orang berdosa.

4. Jika seorang pekerja Kristen mempunyai banyak ta-
lenta, ia tidak perlu menunjukkan kasih.

5. Satu cara yang dapat dipakai seorang gembala untuk
memimpin jemaatnya ialah dengan menjadikan hi-
dupnya itu suatu teladan yang dapat dicontoh oleh
orang lain.

6. Kita dapat menghormati para pemimpin kita dengan
menolak untuk memburukkan nama mereka.

7. Orang yang bekerja bagi Tuhan hendaknya jangan
mengharapkan pahala.

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

8. Agar supaya orang percaya bekerja sama, masing.
masing perlu memiliki
a) kecakapan-kecakapan yang penting.
b) sikap yang benar.
c) karunia-karunia yang sama.

9. Kisah Nehemia dalam Perjanjian Lama mengajarkan
kepada kita bahwa
a) hanya orangYahudi yang bisa bekerja bagi Tuhan.
b) tembok kota harus dibangun kembali.
c) orang percaya perlu bekerja sama.

10. Gereja adalah sama dengan tubuh manusia, karena
a) jumlah anggotanya sama.
b) bagian-bagian yang indah itulah yang paling diper-

lukan.
c) tiap-tiap bagian diperlukan oleh tiap bagian lain-

nya.

11. Jika kita mau seperti bapa yang dilukiskan Yesus da-
lam Lukas 15: 11-24, kita harus mengasihi orang-
orang
a) yang telah menyia-nyiakan hidupnya dalam dosa.
b) yang mengikuti rencana hidup yang baik.
c) yang mempergunakan uangnya dengan bijaksana.
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12. Jika kasih orang Kristen adalah contoh tentang kasih
Allah, ini berarti bahwa
a) dalam beberapa hal kasih itu serupa dengan kasih

Allah.
b) itu merupakan suatu usaha yang baik untuk me-

ngasihi sebagaimana Allah mengasihi.
c) sebenarnya kasih Allah disalurkan melalui dirinya.

13. Kita dapat mempunyai kasih Allah dalam diri kita
a) kasih itu berasal dari kebaikan yang adalah pem-

bawaan lahir kita.
b) Roh Kudus akan menghasilkannya.
c) kita mengetahui bahwa kita memerlukannya.

14. Agar orang Kristen mempunyai pelayanan yang ber-
guna, maka ia perlu memiliki
a) semua karunia.
b) kasih yang sejati.
c) pengetahuan yang sempurna.

15. Ketika Alkitab mengatakan bahwa seorang gembala
sidang sama seperti seorang gembala, itu berarti bah-
wa ia
a) yang bertanggung jawab untuk memimpin dan

menunjuk jalan.
b) orang yang paling penting dalam gereja.
c) orang yang memiliki semua karunia yang diperlu-

kan.

16. Menurut I Tesalonika 5:12, 13 kita harus sangat
menghormati pemimpin-pemimpin kita, karena me-
reka
a) mengambil keputusan yang baik.
b) memiliki semua pengetahuan.
e) melakukan pekerjaan Allah.

17. Cara yang biasa dipakai untuk memenuhi kebutuhan
pemimpin-pemimpin dalam gereja ialah mereka
a) harus diberikan tunjangan uang yang diperoleh

dari anggota-anggota gereja.
b) harus mencari nafkah di tempat lain di samping

melayani gereja.
c) harus hidup dengan pendapatan yang mereka per-

oleh.
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18. Alkitab membandingkan pekerja Kristen dengan se-
orang atlit yang berlari dalam suatu pertandingan,
karena
a) ia harus mencapai suatu tujuan.
b) pelari tercepat yang akan menang.
c) hanya orang yang kuat dapat berlari.

19. Ketika bekerja untuk Tuhan haruslah kita ingat bah-
wa
a) apa pun yang kita lakukan bagi Dia adalah ber-

guna dan penting.
b) jumlah talenta yang kita miliki akan menentukan

pahala kita.
c) orang-orang yang bersungguh-sungguh tidak akan

mengharapkan pahala.

Pertanyaan-pertanyaan yang Bersifat Umum
Untuk Pelajaran 6 - 9

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik Pelajaran 6-9?
Bila sudah, lingkarilah nomor 20.

21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 6 -7? Bila sudah
lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 8-9? Bila sudah,
lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban saudara
pada bagian Yang Harus Saudara Kerjakan dengan
jawaban yang diberikan pada akhir tiap-tiap pelajar-
an? Bila sudah, lingkarilah nomor 23.

24. Sudahkah saudara meninjau kembali tujuan-tujuan
pelajaran untuk melihat apakah saudara sanggup me-
lakukan apa yang dianjurkannya? Jika sudah, ling-
karilah nomor 24.
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UCAPAN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus nu. Kami
senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kursus
LKTI. 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: _ .

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.

Kirimlah catatan siswa ini kepada Kantor Pusat:
,t \

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL


