CARA MEMPELAJARI
,ALKITAB

CATATAN
No

.

SISWA
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

.

Pelajaran 1 - 4
Lingkarilah nomor di depan pemyataan yang BENAR atau berilah tanda X apabila pemyataan itu SALAH.
1. Allah memerintahkan
man-Nya.

kita untuk mempelajari

2. Mempelajari Firman Allah menolong
bertumbuh secara rohani.

Fir-

kita untuk

3. Kebenaran Alkitab dinyatakan dalam kekuasaan dan
pengilhamannya.
4. Sebenarnya Alkitab adalah dua buku yang terpisah,
yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
5. Karena perumpamaan-perumpamaan
adalah sekedar
cerita saja, maka perumpamaan tidak diilham.
6. Tiap-tiap buku Alkitab biasanya cocok dengan suatu
gaya penulisan yang khusus.
7. Penunjukan ke ayat-ayat lain dapat menyebabkan
kita menyimpang dari penelaahan yang sistematis.
Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat,
yang menyempurnakan kalimat-kalimat berikut ini.
8. Penelaahan Firman Allah
a) menjadikan kita berhasil.
b) meningkatkan kepandaian kita.
c) menolong memenuhi keperluan kita.
9. Firman
setiap
a) orang
b) orang
c) orang

Allah dapat dimengerti

dengan baik oleh

yang terpelajar.
yang dipimpin oleh Roh Allah.
beragama yang saleh.

la. Orang yang tidak bertumbuh secara-rohani melalui
penelaahan Alkitab tidak
a) perlu bertumbuh lagi.
b) mempunyai sikap yang baik terhadap penelaahan.
c) mempunyai alat-alat yang baik untuk penelaahan.
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11 Alkitab saudara atau Alkitab teman saudara adalah
a) naskah yang asli.
b) salinan dari naskah yang asli.
c) terjemahan dari naskah yang asli.
12. Kata Alkitab berasal dari kata Yunani biblia yang
berarti
a) bibliografi.
b) kitab.
c) dua kitab.
13. Perjanjian Baru menceritakan suatu persetujuan antara Allah dengan manusia yang
a) berlaku untuk waktu terbatas.
b) menggenapi Perjanjian Lama.
c) merupakan persiapan untuk suatu perjanjian lain.
14. Pemakaian bahasa kiasan dalam Alkitab
a) hanyalah penting sebagai suatu bentuk literatur.
b) dibatasi pada lambang-lambang di Perjanjian Lama.
c) adalah penting untuk menggambarkan kebenarankebenaran rohani.
1S. Ketika para penulis Alkitab menyusun dan menyampaikan tulisannya, mereka
a) berusaha untuk menulis sama seperti yang lain.
b) memakai berbagai gaya dan cara.
c) mengikuti peraturan tertentu untuk para penulis.
16. Puisi adalah gaya menulis yang biasanya
a) mencatat kejadian-kejadian sejarah manusia.
b) meramalkan kejadian-kejadian di masa mendatang.
c) mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia.
17. Saudara memerlukan peralatan dasar ini un tuk penelaahan Alkitab:
a) Alkitab, pena, melihat.
b) buku tafsiran, pena, Alkitab.
c) Alkitab, mata, konkordans.
18. Prinsip yang paling penting bagi penafsiran Alkitab
adalah membaca
a) semua buku tafsiran yang dapat saudara peroleh.
b) konteks suatu ayat Kitab Suci tertentu.
c) Dengan perlahan-lahan tanpa berhenti.
3

19. Cara terbaik untuk menerima pertolongan
dari Alkitab adalah mempelajari
a) Alkitab dengan sikap doa.
b) Alkitab pada jam yang sama setiap hari.
c) naskah yang asli.

rohani

Pertanyaan yang Bersifat Umum
untuk Pelajaran 1 - 4
20. Sudahkah saudara membaca pelajaran 1-4 dengan
saksama? Bila sudah lingkarilah nomor 20.
21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk pelajaran 1-2? Bila sudah
lingkarilah nomorZl ,
22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk pelajaran 3 -4? Bila sudah
lingkarilah nomor 22.
23. Sudahkah saudara mencocokkan semua jawaban dari
bagian Yang Harus Saudara Kerjakan dengan jawab.
an yang terdapat pada akhir setiap pelajaran? Bila
sudah lingkarilah nomor 23.
24. Sudahkah saudara membaca kembali tujuan pelajaran untuk mengetahui apakah saudara dapat melakukannya? Bila sudah lingkarilah nomor 24.

Pelajaran 5 - 8
Lingkarilah nomor di depan pemyataan yang benar
atau berilah tanda X apabila pemyataan itu salah.
1. Menelaah tiap kitab secara tersendiri membantu kita
untuk mengetahui isi seluruh Alkitab.
2. Untuk membuat isi sebuah kitab di Alkitab hidup,
saudara harus membacanya satu kali saja sampai
selesai.
3. Penelaahan suatu pokok di Alkitab adalah cara yang
baik untuk memperoleh jawaban bagi suatu persoalan yang khusus.
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4. Ketika menelaah pokok doa, kita belajar bahwa doa
meliputi juga jawaban dari Allah.

S. Kita mengadakan

penelaahan riwayat hidup agar
dihibur oleh kisah orang-orang yang berbeda dengan
diri kita sendiri.

6. Penelaahan yang bersifat ibadah tidaklah sepenting
cara-cara penelaahan lainnya.
7. Tujuan penelaahan yang bersifat ibadah adalah agar
keperluan rohani kita terpenuhi.

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat,
yang menyempurnakan kalimatblimat berikut ini.
8. Setelah membaca kitab Kolose beberapa kali, kita
melihat bahwa tema pokoknya ialah
a) kehidupan orang Kristen yang berlimpah-limpah
di dalam Kristus.
b) kematian dan kebangkitan Kristus.
c) rumah orang Kristen di surga.
9. Di kitab Kolose lambang penyunatan, penguburan
dan kematian melukiskan
a) tiga tingkat pemisahan yang berbeda.
b) kebenaran bahwa orang Kristen bebas dari dosa.
c) perubahan bentuk yang tidak menyenangkan dari
dosa.
10. Agar sungguh-sungguh memperoleh keuntungan dari
kebenaran yang terdapat dalam kitab Kolose, saudara harus
a) menerapkannya dalam kehidupan saudara.
b) menggambar sebuah bagan yang rapi mengenai
pokok-pokok utamanya.
c) membandingkan penelaahan saudara dengan yang

lain.
11. Untuk mempelajari suatu doktrin khusus dari Alkitab, saudara harus
a) melakukan penelaahan pokok.
b) penelaahan riwayat hidup.
c) penelaahan sebuah kitab tersendiri.
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12. Penelaahan pokok meminta kita
a) melakukan pekerjaan yang sedikit saja.
b) dengan saksama mencari ayat-ayat lain.
c) memilih salah satu dari beberapa pokok yang terbatas.
13. Menurut penelaahan pokok yang kita sudah pelajari, doa
a) kadang-kadang diperlukan dalam hidup kita.
b) adalah suatu upacara agama yang dilakukan tiaptiap hari pada saat tertentu.
c) adalah bagian yang tetap dan tak putus-putus
dari hidup kita.
14. Dalam penelaahan riwayat
untuk
a) menyamakan diri kita
pelajari.
b) mengabaikan ayat-ayat
mengenai orang itu.
c) memusatkan perhatian
hidupnya sempurna.

hidup sangat menolong
dengan tokoh yang kita
yang tersebar sana sini
pada orang-orang yang

15. Yakub merupakan pokok penelaahan riwayat hidup
yang baik karena
a) dia seorang yang sempurna.
b) kesalahan-kesalahannya disuratkan untuk menolong kita.
c) dia berpindah-pindah tempat.
16. Pelajaran yang dapat kita ambil dari riwayat hidup
Yakub ialah bahwa
a) kita bekerja untuk memperoleh pahala bagi diri
kita sendiri.
b) segala sesuatu bergantung pada kemurahan Tuhan.
c) dosa yang kecil diperbolehkan.
17. Bagian penting dari penelaahan yang bersifat ibadah
ialah
a) mencatat banyak ayat yang berhubungan dengan
pokok penelaahan kita.
b) menyusun pokok-pokok utamanya menjadi suatu
garis besar.
c) merenungkan suatu nas kitab suci.
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18. Apabila kita menaati perintah-perintah Alkitab dan
hidup sesuai dengan kebenarannya, kita
a) berbuat lebih dari kewajiban kita kepada Allah.
b) menjadikan berita itu bersifat pribadi.
c) hidup dalam perbudakan.
19. Tujuan utama dalam penelaahan yang bersifat ibadah hendaknya
a) membaca Alkitab setiap hari pada jam yang sama.
b) menikmati keselamatan kita sendiri.
c) supaya kita dapat menyampaikan kebenaran injil
kepada orang lain.

Pertanyaan-pertanyaan yang Bersifat Umum
untuk Pelajaran 5 - 8
20. Sudahkah saudara membaca pelajaran 5-8 dengan
saksama? Bila sudah lingkarilah nomor 20.
21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk pelajaran 5-6? Bila sudah
lingkarilah nomor 21.
22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang Harus
Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 7-8? Bila sudah
lingkarilah nomor 22.
23. Sudahkah saudara mencocokkan semua jawaban dari
bagian Yang Harus Saudara Kerjakan dengan jawaban yang terdapat pada akhir setiap pelajaran? Bila
sudah lingkarilah nomor 23.
24. Sudahkah saudara membaca kembali tujuan pelajaran untuk mengetahui apakah saudara sanggup melakukannya? Bila sudah lingkarilah nomor 24.
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UCAPAN SELAMAT
Saudara telah menyelesaikan kursus uu.
Kami
senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kursus
LKTI.
Mudah-mudahan
saudara akan melanjutkan
dengan kursus-kursus berikut. Jika saudara ingin mempelajari buku yang berikut kirimlah harga buku dan
ongkos kirimnya dengan poswesel.
Kirirnlah 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.
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LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL

