
PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

Kerajaan
Kuasa

&Kemuliaan

CATATAN SISWA
UNIT I

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

Tulislah dengan huruf cetak yang jelas!

Nama Saudara .

Alarnat .

Kota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Propinsi .

Umur LIP Pekerjaan .

NIkah? Berapa jumlah anggota keluarga .

Pendidikan .

Adakah saudara sudah menjadi anggota gereja .

Nama Gereja .

Jabatan saudara dalam gereja .

PK 12

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL



LAPORAN KEMAJUAN UNIT I

Bagian 1 - Pertanyaan yang Bersifat Umum untuk Unit I

Sudahkah saudara membaca semua pasal dalam Unit I? Bila sud: h,
lingkarilah nomor 1.

, Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam uraian pas il?
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 yang ta ak
tepat jawabannya? Bila sudah, lingkarilah nomor 4.

'i. Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang ha ms
saudara baca dalam Umt I? Bila sudah, lingkarilah nomor 5.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar-Salah

Lingkarilah nomor di depan pernyataan yang benar atau bCIi rih

t..nda X apabila pernyataan itu salah.

J. Sementara diaspora, orang Yahudi berkumpul dalam sinagog-si la-
gag untuk menerima ajaran tentang Kitab Suci.

I Palestina ada di bawah kekuasaan politik orang Roma pada wal. tu
Yesus lahir.

" Tujuan penulis kitab-kitab Injil ialah mencatat semua perist wa
dalam kehidupan Yesus menurut urutan kronologis yang tepat.

). Kitab Injil Markus mencantumkan semua mujizat yang terda rat
dalam Injil Lukas.

I J. Kisah keempat Injil adalah selektif namun selaras.

I I. Lukas adalah seorang Yahudi sama seperti penulis lain dari Pe rJ Jn.

jian Baru.

1 Secara khusus Yohanes mengatakan bahwa Injilnya ditulis SUD I ya
manusia akan percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat yang menyemp ur-
/I:lkan atau menjawab kalimat-kalimat berikut.
13. Sementara zaman Perjanjian Baru, dewan pemerintahan dal am

urusan politik dan keagamaan orang Yahudi disebut
a) sinagog b) Sanhedrin c) diaspora d) Helleni.tis



14. Kitab Injil Matius dan Kisah Para Rasul tergolong dalam kitab-kitab
Perjanjian Baru yang diuraikan sebagai
a) kitab-kitab pribadi. c) kitab-kitab sejarah.
b) kitab-kitab nubuat. d) kitab-kitab doktrin.

15. Ketika Yesus lahir, ciri-ciri utama lingkungan-Nya adalah
a) kebudayaan Hellenistis, agama Yahudi dan kuasa politik Roma.
b) bahasa Roma, kuasa militer Yunani dan agama-agama mistik.
c) filsafat Yunani, kekuatan militer Roma dan kebudayaan Roma.
d) agama-agama Babilonia, kebudayaan Yahudi dan kuasa politik

Yunani.

16. Dikatakan bahwa keempat Injil selaras karena semuanya
a) menerangkan segala sesuatu yang dikatakan dan dikerjakan Ye-

sus.
b) ditulis dalam bahasa Yunani.
c) menceritakan perumpamaan-perumpamaan, peristiwa-peristiwa

dan ajaran-ajaran yang sama.
d) mengikuti pola dasar yang sama dalam menceritakan kisah Kris-

tus.

17. Periode besar yang ketiga dalam kehidupan Kristus, sebagaimana
telah diuraikan dalam kursus ini, pada umumnya ditandai oleh
a) sukses dan kepopuleran dengan orang-orang.
b) perselisihan yang bertambah-tambah dengan pemimpin-pemim-

pin Yahudi.
c) pertumbuhan jasmani dan persiapan untuk pelayanan di kemu-

dian hari.
d) perselisihan-perselisihan dengan Yohanes Pembaptis.

18. Peristiwa-peristiwa pengadilan,
terjadi di
a) Galilea b) Samaria

kematian dan kebangkitan Yesus

c) Perea d) Yudea

19. Dalam Kitab Injil Matius, ajaran-ajaran Yesus
a) digolongkan menurut pokoknya dalam lima bagian utama.
b) tidak ditekankan sebanyak dalam Injil Markus.
c) terkumpul dalam tiga pasal pada pertengahan Injil Markus.
d) terpencar di seluruh kitab itu.

20. Alasan terpenting mengapa Injil Matius merupakan suatu jembatan
yang baik di antara Perjanjian Lama dan Baru adalah karena
a) di dalamnya tercatat kebanyakan perumpamaan Yesus.
b) mencantumkan kebanyakan ajaran Yesus tentang pokok doa.
c) mempertunjukkan bagaimana Yesus telah menggenapi nubuat-

nubuat tentang Mesias. .-
d) menerangkan banyak mujizat yang dikerjakan Yesus di Galilea.



2 I. Injil Markus dapat diterangkan paling baik sebagai Injil yang mene-
kankan
a) nenek moyang Yesus dan peristiwa-peristiwa sekitar kelahiran-

Nya.
b) sifat dan perangai kerajaan Allah.
c) mujizat-mujizat Yesus dan pelayanan-Nya yang aktif dan pr; k-

tis.
d) perumpamaan-perumpamaan, pelajaran-pelajaran peraga dan I IU-

buat-nubuat Yesus.

Dalam Injil Lukas, Yesus menghubungkan diri-Nya dengan nubuat
Daniel 7: 13-14 dengan mengatakan bahwa Ialah
a) nabi yang lebih besar dari Musa. c) keturunan Daud.
b) anak manusia. d] hamba semua orang.

Contoh yang baik mengenai tekanan Lukas pada pekerjaan I~oh
Kudus ialah uraiannya tentang
a) penyembuhan anak perempuan Yairus.
b) Pilatus.
c) pengadilan Yesus di hadapan Mahkamah Agama.
d) Maria dan kelahiran Yesus .

.!+. Dari semua Injil, Yohanes adalah satu-satunya yang
a) mencatat ketujuh ucapan "Akulah" dari Yesus.
b) menceritakan tentang perselisihan Yesus dengan pemimj in-

pemimpin Yahudi.
c) menguraikan pelayanan Yesus di Galilea.
d) menyatakan keilahian Yesus.

liila saudara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, perih se-
l'lh kembali untuk memastikan bahwa saudara telah mer je-

~ab semua pertanyaan. Kemudian kembalikan kepada kan 'or
l KTI pada alamat yang tercantum di bawah ini Wil uk
(I iperiksa.

"ulislan pertanyaan yang saudara ingin tanya kepada pen ga-
~.-IhLKTI

Kirirnlah catatan siswa ini kepada:
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LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL



LAPORAN KEMAJUAN UNIT II

Bagian 1 - Pertanyaan yang Bersifat Umum untuk Unit II

Sudahkah saudara membaca semua pasal dalam Unit 2? Bila sudah
lingkar ilah nomor 1.

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

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

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

5 Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang haru:
saudara baca dalam Unit 2? Bila sudah, lingkarilah nomor 5.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar-Salah

Lingkarilah nomor di depan pernyataan yang benar atau berilah
tamu X apabila pernyataan itu salah.

6 Kitab Kisah Para Rasul menggambarkan secara lengkap kehidupan
semua Rasul.

7 Pada perjalanan pemberitaan Injil yang kedua Paulus sampai ke
Roma.

8. Surat Galatia membicarakan persoalan yang menjadi pokok pem-
bicaraan Sidang di Yerusalem sebagaimana diuraikan dalam Kisah
Para Rasul pasal IS.

9 Kebanyakan orang yang bertobat melalui pelayanan Paulus di Tesa-
lonika adalah orang Yahudi.

10 Surat-surat Paulus kepada orang Korintus menunjukkan bahwa ke-
l:Janyakan mereka dewasa secara rohani.

11 Paulus dipenjarakan dua tahun di Kaisarea sebelum pergi ke Roma.

12 Kemungkinan besar Kitab Filipi ditulis pada akhir masa tahanan
Paulus yang pertama kali di Roma.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarllah huruf di depan kata-kata yang tepat yang menyempur-
nak.in atau menjawab kalimat-kalimat berikut.

13. Kisah Para Rasul merupakan mata rantai yang penting antara Injil.
injil dan Surat-surat Kiriman karena menceritakan



a) bagaimana gereja mulai.
b) khotbah Petrus di Yerusalem

c) kebangkitan Kristus.
d) semua mujizat rasul-rasul.

14. Satu cara khusus Lukas membuktikan bahwa Kekristenan bukan
gerakan yang menghasut ialah menjelaskan
a) pembunuhan Stefanus.
b) pelayanan Petrus kepada orang Samaria.
c) keputusan Galio terhadap tuduhan Paulus.
d) keputusan Sidang di Yerusalem.

15. Suatu tanda bukti penting bahwa Surat Yakobus merupakan salah
satu surat yang pertama-tama ditulis ialah karena
a) ditulis oleh seorang rasul.
b) berisi peringa tan terhadap guru-guru palsu.
c) menerangkan hal-hal yang terjadi pada Hari Pentakosta.
d) dialamatkan khusus kepada orang Yahudi yang percaya.

16. Surat Galatia menjadi dasar bagi penyebaran Kekristenan karena
a) mencantumkan uraian tentang cara bagaimana pemimpin-pe-

mimpin harus dipilih untuk melayani dalam gereja setempat.
b) menentang kesalahan legalistis yang akan menghalangi kema-

juan Injil antara orang yang bukan Yahudi.
c) mempertunjukkan bagaimana pelayanan Paulus disertai tanda-

tanda ajaib.
d) menerangkan mengapa Kekristenan tidak boleh dipandang seba-

gai ancaman politis terhadap pemerintahan Roma.

17. Paulus menulis tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman untuk per-
tama kalinya dalam surat
a) Galatia b) I Tesalonika. c) I Korintus. d) Roma.

18. Maksud tujuan utama Paulus menulis I Korintus ialah untuk
a) membetulkan bermacam-macam persoalan yang khusus dalam

gereja.
b) menerangkan ajaran tentang pembenaran dan penyucian.
c) menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir

zaman.
d) menanggapi serangan-serangan terhadap kuasanya sebagai rasul.

19. Judul yang dipakai dalam buku pegangan saudara untuk II Korin-
tus ialah
a) "Norma-norma Orang yang Saleh."
b) "Harapan akan Kedatangan Kristus."
c) "Pembelaan Pelayanan yang Sejati."
d) "Prinsip-prinsip Tingkah Laku Kristen."



20. Contoh yang terbaik mengenai ajaran dasar Paulus tentang Injil dan
arti pembenaran terdapat dalam surat
a) I Korintus b)Galatia c) Roma d)Kisah Para Rasul

2] Surat Filernon sebaiknya dapat dilukiskan sebagai
a) potret rohani Paulus
b) petunjuk-petunjuk umum Paulus mengenai para hamba dan tua n.
c) gambaran keadaan pribadi Paulus.
d) perantaraan Paulus bagi seorang saudara dalam Kristus.

2:' Tema utama Surat Efesus adalah
a) masa depan bangsa Yahudi.
b) gereja yang Am.

c) bahayanya legalisme.
d) arti pengampunan Kristen.

::.i. Surat Kolose berbeda dari Surat Efesus karena
a) merupakan tanggapan terhadap ajaran palsu yang meliputi pe-

nyembahan malaikat.
b) ditulis ketika Paulus dipenjarakan di Roma.
c) dibacakan oleh lain gereja di kawasan kelilingnya.
d) dimaksudkan untuk memberi baik ajaran doktrin maupun ajal an

praktis.

2,·~. Surat yang berisi pengungkapan yang paling terang tentang pe 'a-
saan-perasaan, cita-cita dan nilai-nilai pribadi Paulus ialah
a) Efesus. b) Filipi. c) Kolose. d) Filemon.

Bila saudara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, periksa-
lah kembali untuk memastikan bahwa saudara telah men.la-
u ab semua pertanyaan. Kemudian kembalikan kepada ken-
tI ,r LKTI pada alamat yang tercantum di bawah ini untih
diperiksa.

Tulislah pertanyaan yang saudara ingin tanya kepada perusi-
suh LKTI

Krrimlah catatan siswa ini kepada:
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LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL



LAPORAN KEMAJUAN UNIT III

Bagian 1 - Pertanyaan yang Bersifat Umum untuk Unit III

Sudahkah saudara membaca semua pasal dalam Unit 3? Bila sudah
lingkarilah nomor 1.

'1 Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam uraian pasal'
Bila sudah, lingkarilah nomor 2.

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

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

5 Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang harus
saudara baca dalam Unit 2? Bila sudah, lingkarilah nomor 5.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar-Salah

l.ingkarilah nomor di depan pernyataan yang benar atau berilah
tana.i X apabila pemyataan itu salah.

6. Pada akhir Kitab Kisah Para Rasul Lukas menjelaskan hasil penga-
dilan Paulus di hadapan Kaisar.

7. Surat yang terakhir yang ditulis Paulus adalah II Timotius.

8. Surat Yudas dan Surat II Petrus mirip isinya.

9. ndak ada bukti bahwa Injil Yohanes dan I Yohanes ditulis oleh
orang yang sama.

10. Kemungkinan besar Kitab Wahyu ditulis setelah kejatuhan Yeru-
...alem dalam tahun 70 TM.

11. Perjanjian Baru kita berisi semua kitab yang memenuhi keempat
.yarat kanon.

12. ndak ada terjemahan atau versi Perjanjian Baru sebelum kira-kira
tahun 400 TM.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

i.ingkarilan hum! di depan kata-kata yang tepat yang menyempur-
nakan atau menjawab kalimat-kalimat berikut.

13. Beberapa ayat dalarn Surat-surat Penggembalaan menunjukkan
hahwa setelah Paulus dipenjarakan pertarna kali di Roma ia
:1) kembali ke Yerusalem dan tinggal di sana sarnpai mati.



b) tidak diizinkan meninggalkan Roma.
c) bersama dengan Timotius di Efesus dalam tahun-tahun terakhir

hidupnya.
d) rupanya mengadakan perjalanan ke Kreta dan tinggalkan Titus

di situ.

14. Pentingnya ajaran yang sehat, syarat-syarat untuk pemimpin gereja
dan hidup rohani pribadi seorang pendeta menjadi pokok utama
surat-surat
a) Galatia dan Efesus. c) I Timotius dan Titus.
b) Ibrani dan II Petrus. d) II Timotius dan I Petrus.

15. Judul yang dipakai dalam buku pegangan saudara untuk ringkasan I
Petrus adalah
a) "Petunjuk-petunjuk Kepada Seorang Hamba Allah."
b) "Nasihat Kepada Orang yang Menderita."
c) "Petunjuk-petunjuk untuk Seorang Pemimpin Gereja."
d) "Pengetahuan Kristen yang Benar."

16. Surat Ibrani mempunyai ayat yang berbunyi
a) "Karena Ia tetap selama-lamanya, imamat-Nya tidak dapat bera-

lih kepada orang lain."
b) "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik."
c) "Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat."
d) "Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu."

17. Surat-surat yang ditulis setelah Paulus dipenjarakan pertama kali
di Roma termasuk
a) Surat Galatia dan Surat Roma c) surat-surat penggembalaan.
b) surat-surat penjara. d) surat-surat perjalanan.

18. Persoalan yang diurus secara khusus dalam surat-surat II Petrus,
Yudas dan I Yohanes ialah
a) penderitaan dan penganiayaan di bawah pemerintahan kaisar

Nero.
b) guru-guru palsu dan ajaran-ajaran sesat seperti Gnostisisme.
c) pertumbuhan gereja dan kebutuhan organisasi.
d) hubungan antara Kekristenan dan Yudaisme.

19. Tafsiran Kitab Wahyu yang membolehkan penggenapan yang paling
lengkap dari nubuat-nubuatnya ialah
a) preteristis. b) idealistis. c) historistis. d) futuristis.

20. Pentingnya Kitab Wahyu ialah bahwa kitab itu
a) memakai simbol-simbol dan ditulis dalam gaya apokaliptis.
b) mempunyai banyak petunjuk dari kitab-kitab Perjanjian Lama.
c) memperkenalkan Kristus sebagai pemenang dan penguasa atas

hari depan.
d) berisi berita untuk orang percaya yang menderita di Asia.



21. Kitab-kitab Perjanjian Baru diakui dan dipakai oleh pemimpin
gereja sebagai Firman yang diilhamkan
a) segera setelah ditulis.
b) setelah diedarkan daftar Marcion yang tidak lengkap.
c) kira-kira sepuluh tahun sebelum Konsili Kartago yang ketiga.
d) beberapa tahun setelah kematian Diokletianus.

22 Syarat kanon yang bertalian dengan penerimaan satu kitab ole h
gereja secara keseluruhan ialah
a) sifat kerohanian
b) sifat universal

c) sifat kerasulan
d) ilham

23 Naskah Yunani yang tertua dari sebagian Perjanjian Baru iala h
Papirus-papirus Rylands 457 (p52) yang ditulis pada
a) bagian awal abad kedua.
b) bagian pertengahan abad kedua.
c) bagian terakhir abad kedua.
d) bagian awal abad ketiga.

24 Berikut adalah peristiwa-peristiwa dalam pembentukan dan peng 1-

lihan Perjanjian Baru. Peristiwa yang kedua adalah
a) pengutipan Perjanjian Baru oleh lreneus.
b) penulisan Kitab Kisah Para Rasul oleh Lukas.
c) pencetakan Alkitab Gutenberg.
d) pengesahan kanon oleh Konsili Kartago yang Ketiga.

UCAP AN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan pelajaran Pelayanan Kriste n
ini. Kami senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kur-
su" LKTI. Mudah-mudahan saudara akan melanjutkan de-
n,!wn pelajaran-pelajaran berikut. Jika saudara ingin mempe-
lajari buku yang berikut, kirimlah harga buku dan ongkos A 1-

rImnya dengan poswesel.
Kirimlah Catatan Siswa ini kepada kantor LKTI pada

alamat yang tercantum di bawah ini. Setelah diperiksa matw
saudara akan menerima sebuah surat tanda tamat untuk pela-
jaran ini. Bila menyelesaikan 18 buku dalam kursus ini sail-
dura akan menerima ijazah.

Kirirnlah catatan siswa ini kepada:


