
Buku Pembimbing
INJIL YOHANES

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 - 10

LingkarUah nomor di depan pemyataan yang be-
nar, atau berUah tanda X apabUa pernyataan itu salah.

1. Injil Yohanes ditulis pertama-tama dalam bahasa
Ibrani.

2. Petrus, Andreas, dan Filipus berasal dari kota
yang sama.

3. Beberapa orang percaya pada Yesus karena
mujizat-mujizat-Nya.

4. Ketika Yesus berkata bahwa Ia akan mendirikan
Bait Allah dalam waktu 3 hari, Ia sedang menun-
juk kepada kematian dan kebangkitan-Nya.

5. Yesus datang ke dalam dunia untuk mengha-
kiminya.

6. Orang menerima hidup yang kekal dengan
beriman kepada Yesus.

7. Ular tembaga di atas tiang itu melambangkan
Yesus di kayu salib.

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

8. Yohanes Pembaptis mengenal Yesus ketika
a) Andreas mengatakan kepadanya bahwa ia telah

menemukan Messias.
b) ia melihat Roh turun ke atas Yesus dalam rupa

burung merpati.
c) murid-muridnya meninggalkannya untuk

mengikut Yesus.

9. Seorang dapat menilai perbuatannya baik atau
jahat dengan
a) bertanya kepada penginjil atau pendeta.
b) mendengarkan hati nuraninya.
c) menyelidiki Alkitab.

10. Untuk dapat diterima Tuhan, penyembahan kita
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harus
a) menurut pola yang ditetapkan.
b) berdasarkan Alkitab dan bersifat rohani.
c) dilakukan di dalam katedral yang bagus.

11. Dua mujizat pertama yang dikerjakan Yesus ter-
jadi di
a) Kana Galilea.
b) Kapernaum.
c) Yerusalem.

12. Sesudah Yesus menyembuhkan orang yang lum-
puh dekat kolam, la menyuruh laki-laki itu
a) pulang ke keluarganya.
b) berhenti berbuat dosa.
c) menceritakan kepada orang-orang apa yang

telah terjadi.

13. Pemimpin-pemimpin Yahudi mau membunuh
Yesus karena la
a) mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya.
b) menyembuhkan orang sakit.
c) mengajar orang-orang.

14. Dari manakah Yesus mendapatkan makanan un-
tuk 5000 orang?
a) la meminta orang-orang untuk membagi

makanan satu sama lain.
b) la menyuruh murid-Nya membeli makanan.
c) ia melipatgandakan makanan seorang anak

laki-laki.
15. Orang banyak mau menobatkan Yesus sebagai ra-

ja karena mereka
a) telah melihat mujizat-mujizat-Nya.
b) mengasihi dan memahami-Nya.
c) mengira bahwa itu kehendak Allah.

16. Para pemimpin gereja tidak dapat menangkap
Yesus karena
a) Ia bersembunyi dari mereka.
b) pelayanan-Nya belum selesai.
c) mereka tidak cukup cepat.
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17. Ketika Yesus menyebut diri-Nya "Aku ada" pe-
mimpin-pemimpin Yahudi berusaha membunuh-
Nya karena
a) mereka tidak menyukai pengajaran-Nya.
b) mereka tidak menyukai nama itu.
c) itu menunjukkan bahwa Ia adalah Allah.

18. Yesus berkata bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi
adalah anak-anak Iblis karena mereka
a) tidak mempercayai-Nya ketika Ia mengatakan

kebenaran.
b) berkata bahwa Ia kerasukan setan.
c) adalah keturunan Abraham.

19. Orang buta itu dapat melihat sesudah
a) Yesus berbicara kepadanya.
b) Yesus menjamah matanya.
c) ia mencuci mukanya di dalam Kolam Siloam.

Pertanyaan-Pertanyaan yang Bersifat Umum
untuk Pelajaran 1 - 10

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

21. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran
1 - 5? Bila sudah, lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran
6 - 1O? Bila sudah, lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban-jawab-
an saudara pada semua bagian Yang Harus Sau-
dara Kerjakan dengan jawaban-jawaban yang ter-
dapat pada akhir tiap-tiap pelajaran? Bila sudah,
lingkarilah nomor 23.

24. Apakah saudara sudah membaca Injil Yohanes
pasal 1 - 10 di dalam Alkitab saudara? Bila
sudah, lingkarilah nomor 24.
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Bagian II
Pelajaran 11 - 21

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

1. Yesus membuktikan bahwa Ia adalah kebangkitan
dan hidup ketika Ia membangkitkan Lazarus dari
kematian.

2. Yesus seperti sebutir gandum yang akan jatuh ke
dalam tanah dan mati.

3. Orang tidak pernah berbuat dosa sesudah ia
diselamatkan.

4. Pengajaran Yesus datang langsung dari Bapa-
Nya.

5. Hal-hal tentang kematian Yesus TIDAK dinubuat-
kan dalam Perjanjian Lama.

6. Tidaklah mungkin untuk Yesus memberitahukan
kita bahwa Ia hidup sekarang.

7. Keputusan kita sekarang ini mengenai Yesus akan
menentukan tujuan kekal hidup kita.

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

8. Kematian dan kebangkitan Lazarus terjadi supaya
a) mendatangkan kemuliaan bagi Anak Allah.
b) membuat murid-murid percaya.
c) menggemparkan pemimpin-pemimpin Yahudi.

9. Yohanes 14 adalah salah satu pasal yang paling
disukai dalam Alkitab karena
a) ditulis dalam gaya bahasa yang indah.
b) menjanjikan pengharapan untuk orang per-

caya.
c) menceritakan cerita yang indah tentang Yesus.

10. Ketika kita berbuat dosa sesudah kita diselamat-
kan, kita akan
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a) meminta Yesus mengampuni kita.
b) melupakannya selekas mungkin.
c) diselamatkan kembali.

11. Jika seorang Kristen ingin berbuah banyak, Ia
harus
a) menjadi kuat.
b) melakukan apa yang ia anggap baik.
c) tinggal dalam Kristus.

12. Yesus berdoa agar Bapa akan tetap memelihara
murid-murid
a) dengan jalan menjauhkan mereka dari penco-

baan.
b) dengan jalan mengeluarkan mereka dari dunia.
c) melalui kuasa nama-Nya.

13. Pemeriksaan Yesus oleh Sanhedrin tidak sah
karena diadakan
a) dengan sembunyi-sembunyi pada waktu malam.
b) dalam rumah sembahyang.
c) tanpa kehadiran Imam Besar.

14. Murid yang menyangkal Yesus adalah
a) Yohanes.
b) Yudas.
c) Petrus.

15. Orang Yahudi membawa Yesus ke Pilatus dan
menuduh Dia telah
a) menyembuhkan orang pada hari Sabat.
b) berkhotbah di rumah sembahyang.
c) berusaha membuat diri-Nya raja.

16. Pertanyaan, "Apakah kebenaran?" ditanyakan
oleh
a) Hanas.
b) Pilatus.
e) Imam Besar.

17. Sementara di kayu salib, Yesus memberikan tang-
gung jawab mengurus ibu-Nya kepada
a) saudara laki-laki dan perempuan-Nya.
b) suami Maria, Yusuf.
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c) Yohanes, murid-Nya.

18. Tubuh Yesus dikuburkan oleh
a) murid-murid-Nya.
b) beberapa tentara.
c) dua orang yang secara sembunyi-sembunyi per-

caya kepada-Nya.

19. Menurut 1 Yohanes 1:7, kita dibersihkan dari dosa
oleh
a) darah Yesus.
b) Roh Kudus.
c) Air Suci.

Pertanyaan-Pertanyaan yang Bersifat Umum
untuk Pelajaran 11 - 21

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik Pelajaran
11 - 21? Bila sudah, lingkarilah nomor 20.

21. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran
11 - 15? Bila sudah, lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan semua bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan untuk Pelajaran
16 - 21? Bila sudah, lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban-jawab-
an saudara pada semua bagian Yang Harus Sau-
dara Kerjakan dengan jawaban-jawaban yang ter-
dapat pada akhir tiap-tiap pelajaran? Bila sudah,
lingkarilah nomor 23.

24. Apakah saudara sudah membaca Injil Yohanes
pasal 11 - 21 di dalam Alkitab saudara? Bila
sudah, lingkarilah nomor 24.
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UCAPAN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus ini. Kami
senang sekali bahwa saudara menjadi pengikut kur-
sus LKTI. Mudah-mudahan saudara akan melanjut-
kan dengan kursus-kursus berikut. Jika saudara ingin
mempelajari 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 mene-
rima kursus LKTI seperti ini, bila saudara melam-
pirkan perangko bersama dengan catatan siswa
saudara atau melampirkan sebuah poswesel yang
sudah diisi.

Kirimlah catatan siswa ini kepada Kantor Pusat:

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL


