
ETIKA
ALKITAB

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 .



Pelajaran 1

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

1. Allah menaruh perhatian kepada saudara sebagai-
mana adanya.

2. Orang harus percaya dan menerima Yesus supaya
menjadi anak Allah .

3. Bila saudara menjadi orang Kristen, saudara akan
merasa kesepian.

4. Perbuatan saudara adalah tanda lahiriah dari kea-
daan batin saudara.

5. Pendapat kami tentang orang lain tidak bisa beru-
bah.

6. Sebagai orang Kristen saudara berhak untuk bersu-
ngut tentang kehidupan orang-orang yang tidak
benar.

7. Alkitab berisi petunjuk-petunjuk untuk hidup benar.

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

8. Hidup dengan berbuat baik berarti
a) hanya melakukan perbuatan amal.
b) melakukan yang baik dalam segala hal.
c) menyombongkan bakat-bakat saudara.

9. Satu definisi tentang etika berbunyi
a) mencontoh perbuatan ayah kandung.
b) berbuat baik secara lahir saja.
c) melakukan sikap dan perbuatan yang baik.

10. Apakah utusan Kristus itu?
a) Orang yang mewakili kerajaan Allah di dunia.
b) Orang kaya yang tidak mengenal Kristus, tetapi

hidupnya baik.

11. Allah menyatakan perangai-Nya dengan
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a) menuliskan pikiran-pikiran-Nya dan memberikan-
nya kepada manusia.

b) menunggu sehingga ada seorang yang dapat ber-
bicara sebagai wakil-Nya.

c) mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, untuk hidup
di antara manusia.

12. Apa artinya mencerminkan kemuliaan Allah?
a) Melihat sinar matahari di sebuah danau.
b) Menunjukkan kepada orang lain sikap-sikap dan

perbuatan baik sama seperti yang dilakukan oleh
Allah.

c) Melihat-lihat untuk menemukan Allah di dalam
hidup orang lain.

13. Hati nurani kita baik, karena dapat
a) menjadikan kita sempurna.
b) menolong kita melakukan apa yang dikehendaki

Allah.
c) menolong kita memelihara keseimbangan ketika

bersepeda.

14. Landasan untuk hidup baru di dalam Yesus ialah
a) berbuat baik.
b) melaksanakan petunjuk-petunjuk Alkitab.
c) memperhatikan perbuatan orang lain.

IS. Apa maksud Paulus, ketika ia berkata, "Jadilah
pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut
Kristus"?
a) Maksudnya ialah orang lain harus memperhati-

kan perbuatan dan sikapnya supaya mengetahui
bagaimana caranya menjadi sempurna.

b) Maksudnya ialah orang lain dapat mencontoh
perbuatan dan sikapnya, karena ia sendiri men-
contoh Yesus.

16. Allah menghendaki supaya manusia hidup
a) bersama dengan rukun dan damai, serta mengin-

dahkan undang-undang.
b) sesuai dengan undang-undang saja, sebab undang-

undang adalah etika yang baik.
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17. Dengan kekuatan kita sendiri, tak seorang pun yang
dapat memenuhi semua hukum Allah, oleh sebab itu
kita harus
a) mematuhi beberapa hukum saja, sebab perangai

manusia kita lemah.
b) percaya bahwa Kristus akan menolong kita untuk

menaati semua hukum itu.
18. Hukum Kristus dikenal sebagai

a) hukum kasih.
b) sepuluh hukum.
c) penghakiman yang akan datang.

19. Apa maksud Yesus ketika Ia berkata, "Kasihilah se-
samamu manusia seperti dirimu sendiri"?
a) Saudara harus menginginkan yang terbaik dalam

hidup ini untuk orang lain, seperti yang saudara
inginkan untuk dirimu sendiri.

b) Saudara harus berusaha supaya tetanggamu akan
mempunyai harta milik yang sama seperti sau-
dara.

Pertanyaan-pertanyaan yang Bersifat Umum
untuk Pelajaran 1 - 4

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik Pelajaran
1 - 4? 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 Harus
Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 3 - 4? Bila sudah
lingkarilah nomor 22.

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

24. Apakah saudara mengulangi tujuan-tujuan pelajaran
untuk mengetahui kalau saudara dapat kerjakan
yang disarankan? Jika sudah, lingkarilah nomor 24.
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Pelajaran 5 - 8

Lingkari1ah nomor di depan pemyataan yang benar
atau berilah tanda X apabila pemyataan itu salah.

1. Alkitab tidak berguna bila kita harus mengambil
keputusan.

2. Jikalau sesuatu sesuai dengan keinginan saya dan
menimbulkan rasa senang, maka saya harus melaku-
kannya.

3. Yesus seorang yang sehat, suci dan tidak bercacat
cela.

4. Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia Allah
apabila kita berdoa supaya kehendak Allah terjadi
dan bukan kehendak kita.

5. Anggota-anggota keluarga Allah harus mengutama-
kan hukum kasih.

6. Anggaplah diri saudara selalu lebih baik dari orang
lain.

7. Hidup kita dalam Kristus harus dipraktekkan dalam
sikap dan perbuatan baik.

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

8. Prinsip apakah yang dilukiskan dalam cerita tentang
tiga orang hamba?
a) Kehidupan setengah orang lebih sukar daripada

oranglain.
b) Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita harus

dipergunakan dengan baik.
c) Cerita-cerita dari Alkitab menarik sekali.

9. Ketika Yesus "mengambil rupa seorang hamba" Ia
a) menjadi seorang yang melayani manusia, bukan-

nya menjadi pembesar yang berkuasa, yang mem-
beri perintah.

b) membantu Allah menciptakan dunia ini.

10. Hukum kasih mencakup beberapa prinsip, seperti
a) sifat mementingkan diri, kesombongan, dan ke-
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bencian.
b) kemalasan, ketidakbahagiaan, dan perkelahian.
c) pengampunan, kedamaian, dan kegirangan.

11. Mengindahkan tubuh kita .sebagai rumah Allah di-
tunjukkan oleh buah Roh yang dinamakan
a) kesombongan.
b) penguasaan-diri.
c) sifat mementingkan diri.

12. Satu cara Allah untuk menolong kita mengetahui
apa yang diinginkan-Nya dari kita ialah
a) mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita.
b) datang secara jasmani dan memberitahukan apa

yang harus kita lakukan.
c) menunggu sampai kita menemukannya sendiri.

13. Jika kita ingin bertumbuh dalam kasih karunia Al-
lah, kita harus
a) mendengar dengan penuh perhatian kepada apa

yang dikatakan orang lain.

b) membaca ayat-ayat Alkitab dan doa-doa dalam
upacara gereja yang khusus.

c) memperhatikan ajaran yang baik dan setiap hari
membaca Alkitab.

14. Salah satu hal yang menimbulkan perpecahan dalam
gereja adalah
a) prasangka.
b) kasih.
c) memberi kesaksian.

15. Satu cara untuk melayani tubuh Kristus ialah
a) menceritakan persoalan banyak anggota gereja.
b) memberitahukan kesalahan orang-orang yang

mengunjungi gereja untuk pertama kalinya.
c) mengundang seorang yang kesepian ke rumah

saudara.

16. Tujuan semua karunia Allah ialah
a) membangun jemaat.
b) menurutkan kehendak kita yang menjadi anak-

anak-Nya.
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c) menjadikan kita lebih berterima kasih.

17. Dalam hal apakah kasih Kristen yang sejati bagaikan
garam?
a) Kasih itu menambahkan sesuatu pada peristiwa-

peristiwa yang khusus saja.
b) Kasih itu perlu untuk memelihara hidup.

18. Kita dapat memurnikan kehidupan kita dengan
a) meminta bantuan seorang kawan.
b) mengubah apa yang sedang kita lakukan.
c) mengikuti teladan Yesus.

19. Apakah tugas penting yang harus kita lakukan bagi
Allah?
a) Dipakai sebagai saksi dalam pekerjaan-Nya.
b) Menunggu sampai Ia memberitahukan apa yang

seharusnya kita perbuat.
c) Menunjukkan perbuatan baik kita kepada orang

lain.

Pertanyaan-pertanyaan yang Bersifat Umum
untuk Pelajaran 5 - 8

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik Pelajaran
5 - 8? Bila sudah, lingkarilah nomor 20.

21. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 5
dan 6? Bila sudah, lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran 7
dan 8? Bila sudah, lingkarilah nomor 22.

23 . Sudahkah saudara mencocokkan jawaban-jawaban
saudara pada bagian Yang Harus Saudara Kerjakan
dengan jawaban-jawaban yang diberikan pada akhir
tiap-tiap pelajaran itu? Bila sudah, lingkarilah no-
mor 23.

24. Apakah saudara mengulangi tujuan-tujuan pelajaran
untuk mengetahui kalau saudara dapat kerjakan
yang disarankan? Jika sudah, lingkarilah nomor 24.
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UCAPAN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus mi. 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 kirim lah 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:
Lembaga Kursus Tertulis Internasional
Kotak Pos 19
Malang, Jatim

~

~

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL


