
PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

DASAR DASAR
KEBENARAN

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 .

P.K.13

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? Bil a
sudah, lingkarilah nomor 1.

2 Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam uraia n
pasal? Bila sudah, lingkarilah nomor 2.

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

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

S Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang ha-
rus saudara baca dalam Unit I? Bila sudah, lingkarilah nomor: .

Bagian 2 - Pertanyaan Benar . Salah

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

6 Allah adalah oknum yang tidak mempunyai sifat kepribadiar .

7 Allah tidak nampak, tidak bersifat materi dan tidak terdiri dal i
bagian-bagian.

8 Ciri-ciri moral Allah adalah hikmat dan kedaulatan-Nya.

9 Pemeliharaan Allah berarti Allah tidak akan mengizinkan oran g
Kristen menderita selama mereka taat kepada-Nya.

10 Penjelmaan menunjuk kepada perpaduan antara keilahian da 1

kemanusiaan dalam Yesus Kristus.

11 Semua sifat ilahi yang terdapat pada Allah Bapa dan Allah Anal,
juga terdapat pada Roh Kudus.

12 Pelayanan Roh Kudus terbatas pada orang percaya.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarilah jawaban yang benar.

13 Ketika membicarakan keunikan, ketakterbagian dan keesaa I

menurut angka yang terdapat pada Allah kita bermaksud bahw 1

Ia
a) terdiri dari banyak bagian.
b) seperti makhluk yang diciptakan-Nya
c) satu Allah
d) oknum yang berkepribadian



14 Yang mana di bawah ini BUKAN sifat Allah?
a) Kekal
b) Makhluk fana
c) Tidak berubah
d) Mahakuasa.

15 Kemahatahuan berarti
a) mempunyai segala kuasa.
b) tidak berubah.
c) hadir di mana-mana
d) mengetahui segala sesuatu

16 Pekerjaan Allah dalam pemeliharaan alam semesta berarti
bahwa Ia
a) memelihara secara aktif apa yang diciptakan-Nya.
b) tidak membatasi dosa dan kejahatan
c) menguasai setiap tindakan manusia
d) sering mengesampingkan hukum-hukum alam.

17 Persetujuan Allah dalam urusan manusia berarti bahwa
a) Ia tidak pernah mencampuri urusan manusia.
b) tindakan manusia adalah akibat kuasa alami yang diberikan

kepadanya oleh Allah.
c) tidak suatu pun dapat terjadi tanpa izin-Nya.
d) Ia mementingkan kebebasan manusia untuk bertindak di atas

segala pertimbangan lain.
18 Hukum upacara yang mengatakan bahwa orang Israel yang me-

nyentuh bangkai tikus adalah cemar sehingga terbenamnya
matahari menjadi ilustrasi dari
a) kesucian Allah.
b) pemeliharaan alam semesta oleh Allah.
c) kasih Allah yang tidak terbatas.
d) keadilan Allah.

19 Yang mana di bawah ini menjadi contoh dari keilahian Kristus?
a) Ia mengampuni dosa.
b) Ia bertumbuh secara mental, jasmani, sosial, dan rohani.
c) Ia mengalami keterbatasan manusia.
d) Namanya adalah bentuk Yunani dari kata Yosua.

20 Pengajaran alkitabiah tentang penjelmaan menunjuk bahwa
Yesus
a) sungguh-sungguh ilahi tetapi tidak sungguh-sungguh manu-

sia.
b) sungguh-sungguh manusia sebelum kebangkitan-Nya dan

sungguh-sungguh ilahi sesudah kebangkitan-Nya.
c) mempunyai beberapa sifat ilahi dan sifat manusia.
d) menambahkan kodrat manusia pada kepribadian ilahi-Nya.



21 Penjelmaan perlu supaya Allah dapat
,1) mengalami pencobaan dan dosa sendiri dari dekat.
n menyediakan korban ketika menjalani hukuman karena dosa

kita.
c) menjadi tujuan penyembahan kita .
.1) mempermuliakan Sang Anak.

22 Yang mana di bawah ini BUKAN bukti dari keilahian Roh
Kudus
,1) Ia disamakan dengan Oknum lain dalam Trinitas.
h) Ia mempunyai nama-nama ilahi
,.') Ia adalah oknum rohani.
Li) Ia melaksanakan pekerjaan ilahi.

23 '{ang mana di bawah ini BUKAN pelayanan Roh Kudus
,1) Memohon syafaat sebagai Imam Besar di sebelah kanan

Bapa.
b) Bekerja melalui orang yang tidak percaya untuk melaksana-

kan maksud-Nya .
..) Menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman .
.1) Memungkinkan kita menjalani hidup Kristen yang konsekuen

dan efektif.

24 Roh Kudus menghasilkan buah dalam orang percaya yang juga
.lisebut
I) karunia-karunia rohani.

.» sifat seperti Kristus.
c,) baptisan dalam Roh Kudus.
,I) kuasa untuk bersaksi.

Bila .audara 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 LKTl

Kirimlah catatan siswa ini kepada:



PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

DASAR DASAR
KEBENARAN

CATATAN SISWA

UNIT II

No. Tanggal Kirim .

Tulislah dengan huruf cetak yang jelas I

Nama Saudara .

Alamat .

Kota Propinsi .

P.K.13

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? 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 untuk
menguji diri"? Bila sudah, lingkar ilah nomor 3.

4 '~udahkah saudara meninjau kembali semua pertanyaan yang
I idak tepat jawabannya? Bila sudah, lingkarilah nomor 4.

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

Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salah

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

6 Alkitab mengajar bahwa beberapa malaikat diciptakan sebagai
makhluk baik sedangkan yang lain sebagai makhluk jahat.

7 Malaikat adalah makhluk roh dan berkepribadian tetapi mereka
tidak mahahadir .

8 Alkitab menunjuk bahwa ada aktivitas yang terorganisasi an-
tara para malaikat, sedangkan ada yang mempunyai kedudukan
lebih tinggi dari yang lain.

9 Penciptaan manusia mengikuti pola yang sama dari penciptaan
yang lain: Allah bersabda dan terjadilah.

10 Sifat manusia meliputi baik aspek materi maupun tidak materi
yang disebut oleh Alkitab sebagai tubuh, jiwa, dan roh.

11 Dosa pertama terjadi di Taman Eden ketika Adam dan Hawa
tidak menaati Allah.

U Apa pun yang tidak sesuai dengan Taurat atau kehendak Allah
adalah dosa.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarilah jawaban yang benar

13 Allah harus melarang Adam dan Hawa makan buah dari satu
pohon karena
a) la tidak mau mereka mengerti segala sesuatu.
b) buah pohon itu jahat.



c) mereka hanya dapat menggunakan kehendak bebas mereka
dengan membuat suatu pilihan tertentu untuk menurut atau
melawan kehendak Allah.

d) Ia ingin mereka menginsafi bahwa mereka sama sekali berada
dalam kekuasaan-Nya tanpa kebebasan pribadi untuk
memilih.

14 Malaikat jahat sudah berakar dalam sifat keras kepala dan
pemberontakan. Ini berarti mereka
a) menjalani suatu periode percobaan setelah itu mereka diberi-

kan kesempatan untuk bertobat.
b) diciptakan dalam keadaan seperti mereka ada sekarang dan

tidak bisa beruhah.
c) telah memutuskan untuk melawan-Allah dan telah dihukum

untuk kekal.
d) tidak ada pilihan mengenai apa yang mereka akan jadi.

15 Pemimpin para malaikat suci mempunyai gelar
a) kerub.
b) penghulu malaikat.
c) penjaga.
d) serafim.

16 Alkitab memberikan contoh tentang keterlibatan malaikat suci
dalam
a) mengesampingkan hukum alami dan rohani.
b) mempengaruhi pikiran manusia.
c) memohon syafaat di hadapan takhta Allah demi manusia.
d) peristiwa-peristiwa penting berhubungan dengan rencana

keselamatan Allah.
17 Yang mana di bawah ini TIDAK benar tentang Iblis. Ia

a) membohong
b) berkedok sebagai makhluk lain supaya dapat menipu.
c) menyebabkan penyakit.
d) ada di mana-mana.

18 Manusia dan makhluk lain berbeda karena manusia
a) diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
b) adalah fana.
c) sanggup mengambil keputusan.
d) dapat berbicara.

19 Alkitab mengajar bahwa tubuh jasmani manusia
a) akan termasuk dalam penebusan kekal kita.
b) pada akhirnya tidak ada lagi.
c) lebih penting dari aspek tidak jasmani manusia.
d) adalah jahat.



20 Yang mana di bawah uu yang BUKAN unsur kehidupan
nasional?
a) Kecerdasan.
b) Perasaan.
c) Napas.
d) Hati nurani.

21 Yang mana di bawah ini TIDAK benar tentang hati nurani.
a) Dapat dinajiskan
b) Berkembang sementara kita bertumbuh dan menjadi dewasa
c) ndak dapat bersalah.
d) Dapat dilatih untuk memperingatkan kita terhadap bahaya

»erbuatan salah.

22 ASdi usul dosa terdapat dalam
a) Allah
b) Iblis
c) Adam
d) Hawa

23 Bel hubungan dengan dosa, melanggar berarti
a) melintasi garis perbatasan yang terlarang yang ditetapkan

Allah,
b) tidak menepati kehendak Al1ah.
c) menginginkan kehendak diri sendiri.
d) memerlukan penyucian.

24 Aspek terpenting dari pemulihan rohani ialah bahwa itu
a) Juga memulihkan tubuh jasmani.
b) menyingkirkan semua persoalan yang disebabkan oleh dosa.
e) membinasakan tabiat lama kita.
d) membawa kita kembali dalam persekutuan dengan Al1ah.

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 LKTI

KirImlalI catatan siswa ini kepada:

------------------- --



PROGRAM PELAYANAN KRISTEN

DASAR - DASAR
KEBENARAN

CATATAN SISWA

UNIT III

No. Tanggal Kirim .

Tulislah dengan huruf cetak yang jelas!

Nama Saudara .

Alamat ···.·· ..

Kota Propinsi .

P.K.13

LEMBAGA KURSUS TERTWS INTERNASIONAL



LAPORAN KEMAJUAN UNIT III

Bagian 1 - Pertanyaan yang Bersifat Umum untuk Unit III

1 Sudahkah saudara membaca semua pasal dalam Unit III? Bila
-udah, lingkar ilah nomor 1.

2 Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan dalam uraian
rasai? 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
idak tepat jawabannya? Bila sudah, lingkarilah nomor 4.

5 ",udahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang haru,
-audara baca dalam Unit III? Bila sudah, lingkarilah nomor 5.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salah

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

6 Pengilhaman Alkitab menunjuk kepada urapan khusus atas
orang suci yang menulis sementara dipimpin Roh Kudus.

7 Arti Alkitabiah dari kata jemaat (gereja) ialah "suatu tempat
di mana orang berkumpul untuk menyembah Allah."

8 Alkitab terbentuk pada umumnya sebagai hasil tradisi lisan yang
diteruskan dari generasi ke generasi.

9 Gereja (jemaat) melibatkan perhubungan orang percaya kepada
Allah dan kepada sesama percaya.

10 Pernyataan Kristus dan pengangkatan gereja menunjuk kepada
peristiwa yang sama.

11 Ujian yang terpenting dari kasih seorang kepada Allah ialah
"Apakah ia sungguh-sungguh mengasihi orang lain"?

12 Daniel pasal sembilan mencatat penglihatan nubuat tentang
peristiwa akhir zaman, dipusatkan keliling bangsa Israel.

13 Fakta bahwa Yesus menyetujui dan mengutip ayat-ayal dari Per-
janjian Lama menyokong
a) nilai tradisi lisan.
b) ilham ilahi dari Alkitab.
c) pandangan bahwa Alkitab ditulis oleh orang biasa dalam

keadaan-keadaan biasa.
d) gagasan kekhususan Perjanjian Lama sebagai Alkitab.

14 Tema yang paling ditekankan dalam Alkitab ialah
a) kemenangan Allah atas Iblis.
b) kedatangan Kristus yang kedua kali.



c) penebusan manusia.
d) pentingnya gereja.

15 Alkitab berbicara tentang jemaat/gereja sebagai
a) himpunan umat Allah
b) suatu organisasi beragama.
c) sebuah gedung.
d) beberapa aliran agama.

16 Yang mana di bawah ini BUKAN salah satu fungsi dari gereja
(jemaat)?
a) Membagi Injil dengan orang yang belum percaya.
b) Menyembah kepada Allah.
c) Membangun orang percaya.
d) Melaksanakan program-program sosial.

17 Apokrifa menunjuk kepada
a) kanon Perjanjian Lama.
b) penerangan Firman Allah.
c) bapa-bapa gereja mula-mula yang setuju dengan kanon

Alkitab.
d) semacam kepustakaan apokaliptis yang meramalkan peristiwa

dahsyat.
18 Dalam penyalinan dan pemeliharaan Alkitab terdapat bukti

bahwa
a) dalam beberapa naskah ada perbedaan doktrin yang besar.
b) perlindungan dan penjagaan Allah adalah dalam memelihara

naskah supaya dapat dipercayai.
c) tidak ada perbedaan sama sekali dalam teks yang bermacam-

macam itu.
d) banyak teks yang tidak dapat dipercayai telah melemahkan

nilai Alkitab.
19 Konsep bahwa Allah menghadapi orang percaya sebagai him-

punan dilukiskan paling baik dalam Alkitab dengan gambaran
dari
a) seorang yang berjalan sendirian.
b) baptisan air
c) cara bermacam-macam bagian tubuh menyumbang kepada

kesejahteraan seluruh tubuh.
d) anak-anak yang bermain bersama-sama.

20 Bukti Alkitabiah menunjukkan bahwa gereja mulai
a) pada hari Kristus lahir.
b) pada hari Pentakosta setelah Kristus naik ke surga.
c) ketika Kristus memulai pelayanan-Nya di depan umum.
d) ketika Yohanes Pembaptis mulai berkhotbah tentang Mesias

yang akan datang.



21 Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Kristus Kedua Kali akan
terjadi
a: pada hari tertentu dan jam tertentu.
b I segera setelah Antikristus dinyatakan
I.: selekasnya Injil telah diberitakan ke seluruh dunia,
d I setelah separuh dari masa Kesengsaraan Besar telah dijalani.

22 l-tilah manakah TIDAK melukiskan tubuh jasmani orang per
c.iya setelah Keangkatan Gereja?
a' Fana
bi Yang tidak dapat mati.
e I Dipermulia
d l Tidak dapat binasa

23 1akhta pengadilan Kristus menunjuk kepada
ai' "tempat" di mana orang percaya akan diganjari menurut

mutu pekerjaan mereka.
b I tempat di mana Iblis dan orang jahat yang sudah mati

dihakimi
c I Harmagedon
d I penyataan Yesus Kristus

24 "Yang diurapi" yang akan mengalahkan bala tentara di Har-
n.agedon adalah
al oknum yang disebut dalam nubuat sebagai "raja yang akan

datang.
b I malaikat dalam penglihatan Daniel.
el Israel, bangsa yang terpilih.
di Yesus, Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuan.

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, k irimlah harga buku dan ongkos kirimnya dengan poswesel.

Kirimlah Catatan Siswa ini kepada kantor LKTI pada ala,nat
yang I ercantum di bawah ini. Setelah diperiksa maka saudara akan
menerima sebuah surat tanda tamat untuk pelajaran ini. Bila menye-
lesaik an 18 buku dalam kursus ini saudara akan menerima ijazah.

KIrimlah catatan siswa ini kepada:


