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1. Tuhan menciptakan pria dan wanita dengan memiliki kelebihan dan kekurangan.  

Hal ini mau mengatakan bahwa manusia adalah…. 

a. ciptaan Tuhan 

b. mahkluk yang paling sempurna 

c. ciptaan Tuhan yang unik 

d. ciptaan Tuhan yang paling unggul 

e. mahkluk ciptaan yang direncanakan Tuhan dengan matang 

 

2. Manusia diciptakan menurut citra Allah. Pada hakekatnya manusia berasal dari…dan akan   

kembali kepada Allah. 

a. debu tanah 

b. Tulang rusuk 

c. Malaikat 

d. Allah 

e. Roh 

 

3.  “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarNya, menurut gambar Allah di 

ciptakannya laki-laki dan perempuan…”perikop tersebut tertulis dalam kejadian….dan ayat… 

     a. Kejadian 1 : 27 

b. Kejadian  1 : 31 

c. Kejadian  1 : 26 

d. Kejadian  1 : 20 

e. Kejadian  1 : 1 

 

4. Penerapan dalam kesadaran moral dalam suatu situasi konkret menilai baik dan buruknya  

tindakan manusia. Hal itu sering kita sebut…. 

    a. Intropeksi 

    b. koreksi 

    c. Suara Hati 

    d. Kebijakasanaan 

    e. Suara Allah 

 

5. Salah satu pengaruh media adalah membentuk gaya hidup kaum muda lewat semangat 

hedonisme. Hedonisme berarti… 

    a. semangat memiliki banyak harta 

    b. gaya hidup anak di kota 

    c. memperlakukan orang lain apa adanya 

    d. semangat kenikmatan dan kesenangan 

    e. semangat untuk berbuat baik demi masuk surga 

 

6. Dibawah ini adalah bagian-bagian Kitab Suci Perjanjian Baru yaitu : 

a. Amos, Injil Markus, Amsal, Injil Yohanes 

b. Ratapan, Kidung Agung, Hosea, Malekhi 

c. Markus, Matius, Kisah Para Rosul, Petrus 

d. Yesaya, Yeremia, Kisah Para Rosul, I Yohanes 

e. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ratapan 

 

7. Yesus harus menghadapi resiko kematian. Ia yakin dengan sikapNya yang konsekuen 

memberanikan semua murid dan pengikutNya untuk kemudian hari mewartakan dan 

memberikan kesaksian tentang…. 

a. Hari Kiamat 

b. Surga 
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c. Neraka 

d. wafatnya 

e. Kerajaan Allah 

 

8. Mujizat sebagai tanda bahwa Allah sedang menjalankan penyelamatan manusia. Karena 

imannnya…yang sakit buta disembuhkan oleh Yesus. 

a. Zakeus 

b. Bartolomeus 

c. Bartimeus 

d. Barnabas 

e. Petrus 

 

9. Dalam peristiwa Pentakosta Roh Kudus turun atas para Rasul hingga para rasul bisa…. 

a. menyembuhkan 

b. menghidupkan 

c. menghormati 

d. mencintai 

e. berbicara dalam bahasa roh 

 

10. Paguyuban/Persekutuan umat  beriman akan Yesus Kristus yang dipersatukan oleh cinta dan 

harapan yang sama, pengertian dari…. 

a. Jemaat 

b. Agama 

c. Iman 

d. Gereja 

e. Wahyu 

 

11. Gereja adalah umat Allah, salah satu ciri umat Allah adalah.... 

a. Umat Allah adalah bangsa yang di buang oleh Allah sendiri 

b. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil 

c. Saudara kandung Yesus yang menjadi pelaris kerajaan Allah 

d. Hubungan antara umat dari Allah menjadi hubungan Tuan dan Hamba 

e. Umat Allah terpanggil untuk menguasai dunia sebagai sarana orang menjadi katolik 

 

12. Agar kita semakin mengenal sapaan-sapaan Tuhan, maka ajaran Tuhan itu perlu kita dalami 

secara tekun khususnya dengan cara.... 

a. sering berkunjung ke Gereja 

b. rajin dan tekun belajar 

c. bergaul dengan orang-orang yang baik 

d. mengenal dan akrab dengan para pemuka Agama 

e. membaca Kitab Suci 

 

13. Berikut dibawah ini yang termasuk dalam tingkatan hierarkis Gereja, kecuali.... 

a. Uskup 

b. Iman 

c. Diakon 

d. Pastor 

e.Prodiakon 

 

14. Dalam melakukan peran sebagai pelayan rohani dalam Gereja. Hubungan antara hirarki dan 

awan harus saling.... 

a. kerja sama 
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b. menghargai 

c  percaya 

d. menghormati 

e. memojokkan 

 

15. Seluruh Gereja dan setiap orang Kristiani adalah kenisah Roh Kudus. Dalam injil 1 Korentus 

6:19 Tubuhmu adalah….yang diam di dalam kamu 

a. Kudus 

b.bait Allah 

c.bait Roh Kudus 

d. Kinesah Roh Kudus 

e. Suci 

 

16. Kristus di utus Bapa untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, menyembuhkan 

orang yang remuk redam hatinya, untuk mencari dan menyelamatkan anak yang hilang. 

Penjelasan tersebut memberi pengertian kita tentang sifat gereja yang.... 

a. Satu 

b. Kudus 

c. Katolik 

d.Apostolik 

e.Universal 

 

17. Bentuk kegiatan kelompok hierarki melaksanakan tugas menguduskan dan mewartakan 

melalui…. 

a. Perayaan Ekaristi 

b. Kunjungan umat 

c.kunjungan ke Rumah Sakit 

d.Kunjungan ke penjara 

e.Pengakuan dosa 

 

18. Berikut  di bawah ini tugas-tugas diakon, kecuali.... 

a. memberikan sakramen permandian 

b. membagikan sakramen ekaristi 

c. melayani memberkati  perkawinan atas nama Gereja 

d. menerimakan sakramen perminyakan 

e. memimpin perayaan ekaristi 

     

19. Jika ada orang yang membenci dan memusuhi  kita seperti dalam injil Lukas 6: 27-37  Maka kita 

harus.… 

a. membenci 

b. mengusir 

c. mendoakan 

d. mengasihi 

e. memaafkan 

 

20. Berikut di bawah ini macam-macam bagian  dari dokumen Ajaran Gereja, kecuali.... 

a. Sollicitudo Rei Socialis 

b. Centesimus Annus 

c. Laborem Excercens  

d. Populorum Progresssio 

e. Ratum consumatum 
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21. Konsili Vatikan II mengajak kita untuk melihat dunia secara lebih …, Dunia dilihat sebagai 

seluruh keluarga manusia dengan segala yang ada di sekelilingnya Dunia yang pernah jatuh 

menjadi budak dosa, kini telah dimerdekakan oleh Kristus.  

a. Jauh 

b.hati-hati 

c. berlebihan 

d. negative 

e.Positif 

 

22. Ketika Paus Leo XIII mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum. Dalam ensiklik itu Paus dengan 

tegas menentang kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang menjadi situasi buruk bagi kaum ... 

dalam masyarakat industri. 

a. Petani 

b. Religius 

c. cendikiawan 

d. Buruh 

e .Pengusaha 

 

23. Gereja menghukum pelanggaran melawan kehidupan manusia ini dengan hukum gereja, yakni 

hukuman...”Barangsiapa yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil, terkena…“ 

(KHK Kanon 1398). 

a. ekskomunikasi 

b. Mati 

c. Seumur hidup 

d. pancung 

e. gantung 

 

24. Euthanasia, yaitu tindakan membebaskan seseorang dari penderitaan yang terlalu berat dengan 

menyebabkan seseorang penderita mati secara pelan-pelan dan tidak terasa. Tindakan ini juga 

merupakan tindakan tidak menghormati hidup. Berikut di bawah ini yang termasuk dalam 

tindakan manusia yang tidak menghormati hidup, kecuali.... 

a. kebut-kebutan dijalan 

b. narkotika 

c. mabuk-mabukan 

d. fitnah  

e. menolong  orang kecelakaan 

 

25. Berikut dibawah ini adalah penekanan  pada perbedaan antara Gereja Katolik dan Gereja 

Protestan, kecuali.... 

a. Yesus sebagai juru selamat 

b. Sakramen Ekaristi sebagai tanda kelihatan 

c. Hierarki gereja 

d. Jumlah Kitab Suci 73 

e. Devosi kepada orang Kudus 

 

26. Ajaran pokok Marthin Luther adalah Firman dan sakramen Firman  semata-mata mengacu pada 

Alkitab  sebagaimana dinyatakan lewat sembayoan.… 

a. Binneka Tunggal Ika 

b. Sola Scriptura 

c. Tradisi  

d. Megisterium 

e. Reformasi  
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27. Bentuk-bentuk dialog yang dapat didialogkan antara Katolik dan Islam, kecuali....  

a. Dialog karya 

b. Dialog kehidupan 

c. Dialog iman 

d. Dialog interreligious 

e. Dialog Agama 

 

28. Berikut di bawah ini adalah arti dan penjelasan singkatan yang kerap di pakai dalam dokumen 

Gereja dengan Agama-Agama lain, kecuali.... 

a. Dignitatis Humanae (DH)  

b. Ecclesiam Suam (ES)  

c. Nostra Aetate (NA)   

d. Ad gentes  Divinitis (AG)  

e. Optatam Totus (OT) 

 

29. Berikut di bawah ini adalah yang termasuk dalam hal keadilan, kecuali.... 

a. mengembalikan pinjaman  

b. melakukan jual beli dalam batas-batas kepantasan. 

c. keadilan distributive, legal dan komulative 

d.menuntut kesamaan hak dan kewajiban sebagai sesama anggota warga Negara 

e. melakukan kerja sama dengan warga sekitar  

 

30. Untuk menyelamatkan diri dari situasi sulit ia terpaksa berbohong.  Berikut di bawah ini adalah 

akibat kebohongan, kecuali.... 

a. bagi diri sendiri kehilangan kepercayaan. 

b. bagi yang dibihongi dapat mengalami perendahan martabat 

c. dapat masuk dalam relasi semu 

d. membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat luas 

e. dapat membawa kebahagiaan lahir dan batin 

 

31. ”Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima 

suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan 

orang-orang yang benar.” inilah maksud perkataan dari firman Allah yang ke…. 

a. 5 

b.6 

c.7 

d.8 

e.9  

  

32. Dalam injil…Kristus berkata bahwa Dia adalah Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Jika Kristus adalah 

Kebenaran, maka berikut bahwa berbohong bergerak menjauh dari Kristus. Jujur adalah tentang 

mengikuti jejak Tuhan, karena Dia tidak bisa berbohong. 

a. Yohanes 14:6 

b. Yohanes 6:14 

c. Roma 23: 4 

d. Roma 6:23 

e. Kejadian 1:26 

 

33. Dalam injil Matius 5: 37 Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan 

tidak apa yang lebih  dari pada itu berasal dari si jahat. Ayat tersebut mengadung arti…. 

a. kejujuran 
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b. kebenaran 

c. keadilan 

d.kebahagiaan 

e kesusahan 

 

34. Analisis teori konflik menemukan alasan terjadinya kekerasan karena….  

a. perbedaan kepentingan 

b. perbedaan jabatan 

c. disfungsi sejumlah institusi sosial dan politik 

d. perbedaan ras 

e. perbedaan Agama 

 

35. Jalan keluar yang dapat kita lakukan untuk mencapai suatu suasana damai, adil dan sejahtera, 

kecuali…. 

a. suatu gerakan kooperatif yang berasal dari masyarakat luas 

b. aksi nyata dengan ketabahan dan ketulusan hati 

c. Membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai 

d. Menghilangkan sikap tidak jujur dan pamer 

e. Dengan melakukan tindakan revolusi 

 

36. Manfaat dari hutan adalah…. 

a. mendatangkan hujan 

b. mengatur suhu udara 

c. menyimpan air 

d. tempat tinggal margasatwa 

e. bahan untuk bangunan 

 

37. Pestisida, minyak bekas dan limbah pabrik yang dibuang di sembarang tempat akan 

mencemari.… 

a. udara 

b. air  

c. tanah 

d. lingkungan hidup  

e. habitat binatang 

 

38. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa merupakan defenisi perkawinan menurut….  

a. Kitab Hukum Kanonik  

b. Ajaran Resmi Gereja  

c. Undang-Undang Dasar 1945 

d. Undang-Undang No.1 tahun 1974  

e. Konsili Vatikan II 

 

39. Perkawinan sebagai sakramen mengandung makna .… 

a. perkawinan pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaan-Nya dan cinta Kristus 

kepada gereja-Nya 

b. perkawinan pria dan wanita menjadi suci di hadapan Tuhan dan manusia 

c. perkawinan pria dan wanita merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih dalam Kristus 

d. perkawinan pria dan wanita menjadi satu lembaga sosial yang diakui masyarakat 

e. perkawinan pria dan wanita menjadi tanda persekutuan cinta dan missioner 
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40. “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya, yang 

sepadan dengan dia.” ( Kej. 2 : 18 ). Pernyataan di atas menjelaskan bahwa setiap manusia 

memiliki.... 

a. panggilan untuk hidup bersama    

b. persekutuan hidup yang khas wanita dan pria 

c. suatu perjanjian antara pria dan wanita 

d. peristiwa Allah bertemu dengan manusia 

e. persekutuan yang suci yang tak dapat diceraikan oleh manusia 

 

41. Tujuan perkawinan menurut Kitab Suci adalah …. 

a. supaya tidak sendirian terus dan kesepian 

b. supaya nafsu setan dapat dipuaskan secara wajar 

c. supaya dapat keturunan serta kesejahteraan lahir batin anak 

d. supaya bahagia lahir batin suami isteri 

e. untuk hidup bersama, satu jiwa dan raga serta saling menjaga diri baik dan sempurna 

 

42. Berikut ini sifat-sifat perkawinan yang sakramentil, kecuali … 

a. baik dan suci      

b. setia   

c. monogami  

d. tak dapat diceraikan  

e. kontrak 

 

43. Menjadi imam itu suatu panggilan, dengan memiliki tuntunan-tuntunan, kecuali .… 

a. meninggalkan segala-galanya    

d. penderitaan dan korban menjadi bagian dari orang yang dipanggil 

b. mengikuti dan tinggal bersama 

c. siap untuk diutus     

e. menguasai segala ilmu pengetahuan 

 

44. Hukum yang mengatur  seluruh hidup religius orang Yahudi adalah hukum …. 

a. cinta kasih 

b. Ilahi 

c. peraturan Romawi 

d. Rimba  

e. kesepuluh Perintah Allah  

 

45. Dengan bekerja manusia dapat membangun dirinya menjadi semakin lebih dewasa dan matang, 

adalah makna kerja.… 

a. Ekonomis       

b. Sosialis 

c. Antropologis 

d. Religius 

e. teologis 

 

 

 

 

 

 

 


