
INTISARI
Pelajaran 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 .



CATATAN SISWA
INTISARI PELAJARAN ALKITAB

Bagian 1

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

1. Alkitab tidak berbeda dari karya-karya sastera
yang lain.

2. Allah bermurah hati, tetapi Ia juga penuh keadil-
an dan kebenaran.

3. Manusia adalah hasil suatu proses perubahan se-
lama jutaan tahun.

4. Sekarang Yesus sedang berdoa pada Bapa bagi
kita.

5. Allah sering mencobai orang Kristen untuk ber.
buat dosa.

6.-Sebelum kekekalan kita dapat mempunyai ke-
pastian tentang keselamatan.

7. Gereja, tubuh Kristus, akan hidup bersama Kris-
tus selama-lamanya.

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

8. Bagian mana dari Alkitab yang diilhamkan Allah?
a) Perjanjian Lama saja.
b) Perjanjian Baru saja.
c) Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.

9. Yang mana dari jawaban di bawah ini BUKAN
maksud Alkitab?
a) Untuk menyenangkan kita.
b) Untuk menyatakan dosa kita.
c) Untuk mengajar kita tingkah laku y'ang baik.

10. Kita harus menyembah Allah dalam
a) gedung gereja yang indah.
b) Roh dan kebenaran.
c) cara apa saja yang menyenangkan kita.

11. Allah menciptakan manusia
a) sempurna dalam segala hal.
b) dengan sifat berdosa.



c) lemah dalam rohnya.
12. Apakah akibat dosa?

a) Maut b) Hidup
c) Tidak ada akibat apa-apa.

13. Membenci orang lain adalah dosa karena
a) dapat menyebabkan kesusahan bagi. kita.
b) dapat merusak nama baik kita.
c) ialah melanggar hukum Allah.

14. Kita dapat terlepas dari akibat dosa hanyadenpn
a) membayar banyak uang kepada gereja.
b) menerima Tuhan Yesus sebagai Ju1uFeJamat;
c) mengulangi doa kita setiap bari.

15. Nama "Yesus" berarti
a) "yang diurapi" b) "Mesias"
c) "Juruselamat"

16. Nama "Kristus" berarti
a) "Juruselamat" b) "Anak Allah"
c) "yang diurapi".

17. Penyucian berarti
a) dilahirkan kembali oleh Roh Allah.
b) dijadikan suci dan ditahbiskan ke... Allah.
c) dijadikan benar seolah-olah tak pemah benIOSa..

18. Yang mana di bawah ini TIDAK benar bila kita
dilahirkan kembali.
a) Kita dibawa langsung ke sw:ga.
b) Kita menjadi ciptaan baru.
c) Kita menjadi sebagian dari kelWll'lPl Allah.

19. Alkitab menyebut gereja sebagai
a) kepala tubuh Kristus.
b) mempelai perempuan Kristus.
c) batu penjuru bangunan.

Pertanyaan·pertanyaan yang Bersifat Umum
Pelajaran 1 - 8

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik PeIajUan
1 - 8? Bila sudah, lingkarilah nomor 20.

21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Y_



Harus Saudara Kerjakan untuk pelajaran 1 - 4?
Bila sudah, lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang
Harus Saudara Kerjakan untuk pelajaran 5 - 8?
Bila sudah, lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban saudara
dalam semua bagian Yang Harus Saudara Kerja-
kan dengan jawaban-jawaban yang diberikan pada
akhir tiap. tiap pelajaran itu? Bila sudah, lingkari-
lah nomor 23.

24. Sudahkah saudara meninjau kembali tujuan-
tujuan pelajaran untuk melihat apakah saudara
sanggup melakukan apa yang dianjurkannya?
Bila SUdah, lingkarilah nomor 24.

BAGIAN"
Pelajaran 9 - 16

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

1. Iblis selalu menjadi penipu manusia.
2. Yesus berkata bahwa dunia akan menjadi lebih

baik sebelum Dia kembali.
3. Allah memberikan kita kasih karunia untuk me-

naati hukum-hukum-Nya.
4. Kita menerima keselamatan dan kesembuhan de-

ngan iman.
5. Tubuh kita adalah rumah Allah.
6. Orang Kristen tidak dipengaruhi dengan membaca

majalah-majalah cabul.
7. Yesus mengakui pentingnya memberi perse-

puluhan.

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



8. Pernyataan mana di bawah ini yang TIDAK benar
tentang Iblis?
a) Ia menghindari orang Kristen.
b) Ia mencobai orang Kristen supaya berbuat dosa.
c) Ia mencoba memegahkan dirinya atas Allah.

9. Perjamuan kawin Anak Domba akan terjadi se-
sudah
a) Yesus kembali ke dunia untuk memerintah.
b)Orang saleh diangkat ke awan-awan.
c) Penghakiman Takhta Putih yang Besar.

10. Siapakah akan hadir di takhta pengadilan Kristus?
a) Orang-orang Kristen.
b) Iblis dengan malaikat-malaikatnya.
c) Orang-orang berdosa.

11. Kapankah Penghakiman di depan Takhta Putih
yang Besar akan terjadi?
a) Sebelum Yesus memerintah 1000 tahun.
b) Sementara Yesus memerintah 1000 tahun.
c) Setelah Yesus memerintah untuk 1000 tahun.

12. Taurat Allah telah diberikan untuk
a) mencegah manusia menikmati hidup.
b) menyelamatkan orang dari dosa.
c) menunjuk kepada manusia perbedaan antara

yang benar dan yang salah.
13. Kita harus menaati Hukum Allah

a) karena kita mengasihi Allah dan ingin berkenan
kepada-Nya.

b) supaya diselamatkan.
c) sampai kita diselamatkan.

14. Menurut Matius 7:21, siapakah akan masuk surga?
a) Semua yang berdoa.
b) Siapa saja yang menjalankan penebusan dosa.
c) Mereka yang menaati Allah,

15. Seorang Kristen
a) mempunyai hak untuk mengambil keputusan

sendiri.
b) tidak perlu memperhatikan kesucian.
c) akan menyenangkan Kristus bukannya diri sen-

diri.
16. Yang mana di bawah ini TIDAK benar. Pikiran

kita
a) mempengaruhi kelakuan kita.



b) tidak mempengaruhi kelakuan kita.
c) harus dijaga dengan saksama.

17. Jikalau seorang berdusta tentang saudara, saudara
harus
a) mengampuni dan mengasihi dia.
b) membalas dendam.
c) memberitahukannya kepada orang lain.

18. Yang mana di bawah ini merupakan karunia-
karunia Roh?
a) Sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah-

lembutan, kesabaran.
b) Bernubuat, iman, penyembuhan, dan berkata-

kata dengan hikmat.
c) Penguasaan diri, kasih, kemurahan, dan ke-

sabaran.
19. Kita memelihara kepenuhan Roh dengan

a) mengisi kehidupan kita dengan kesenangan
duniawi.

b) mengikuti keinginan daging.
-c) menaati Kristus dan mempercayai Allah.

Pertanyaan-pertanyaan yang Bersifat Umum
Pelajaran 9 - 16

20. Sudahkah saudara membaca baik-baik Pelajaran
8 -16? Bila sudah, lingkarilah nomor 20.

21. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang
Harus Saudara Kerjakan untuk pelajaran 9 -12?
Bila sudah, lingkarilah nomor 21.

22. Sudahkah saudara menyelesaikan bagian Yang
Harus Saudara Kerjakan untuk pelajaran 13 -16?
Bila sudah lingkarilah nomor 22.

23. Sudahkah saudara mencocokkan jawaban saudara
dalam semua bagian Yang Harus Saudara Kerja-
kan dengan jawaban-jawaban yang diberikan pada
akhir tiap-tiap pelajaran itu?

24. Sudahkah saudara meninjau kembali tujuan-
tujuan pelajaran untuk melihat apakah saudara



sanggup melakukan apa yang dianjurkannya? Bila
sudah, lingkarilah nomor 24.



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
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 melampir-
kan perangko bersama dengan catatan siswa saudara
atau melampirkan sebuah poswesel yang sudah diisi.

Kirimlah catatan siswa ini kepada Kantor Pusat:

LEMBAGA KURSUS TERTULIS INTERNASIONAL


