
     1.  Yang dimaksud takut akan Tuhan menurut 
kitab Ayub adalah….. 
a. Hikmat Tuhan 
b. Hikmat manusia 
c. Harapan masa depan 
d. Cita-cita 
e. Keinginan hati 

 
2. Apa yang dimaksud dengan pikiran Tuhan? 

a. kepandaian 
b. pengetahuan 
c. pengertian 
d. akal budi 
e. hikmat 
 

3. Setiap orang percaya Kristus pasti 
mempunyai pengharapan yang pasti.Apa itu 
pengharaqpan yang pasti? 
a. Akal budi 
b. iman 
c. pengertian 
d. cita-cita 
e. jaminan masa depan 

 
4. Iman keselamatan adalah iman yang ada 

pada..... 
a. Nenek moyang 
b. Thomas 
c. Kristus 
d. Nkodemus 
e. Nathanael 
 

5. Ganjaran takut akan Tuhan adalah 
kekayaan,kehormatan dan 
kemuliaan,tertulis di kitab hikmat 
Salomo....... 
a. Amsal 16 : 19 
b. Amsal 16 : 20 
c. Amsal 16 : 21 
d. Amsal 16 : 22 
e. Amsal 16 : 23 

 
6. Pangkal pengetahuan menurut Amsal 1 : 7 

adalah takut akan...... 
a. Tuhan 
b. manusia 
c. pendeta 
d. guru 
e. orangtua 

 
 

7. Abraham bapak orang beriman dipanggil 
Allah dari tanah...... 
a. Yudea 
b. Ur 
c. Galilea 
d.   Kanaan 
e.   Betlehem 

 
8. Anak rohani rasul Paulus yang diutus ke 

pulau Kreta adalah.... 
a. Yustus 
b. Yakobus 
c. Timotius 
d. Titus 
e. Teofilus 
 

9. Rasul Paulus menasehatkan untuk setiap 
orang percaya ada damai sejahtera,berapa 
hal positif yang harus menguasai pikiran? 
a. 4 
b. 5 
c. 6 
d. 7 
e. 8 
 

10. Segala sesuatu yang kamu 
lakukan,lakukanlah untuk Tuhan dan bukan 
untuk manusia.Surat rasul Paulus kepada 
jemaat di....... 
a. Roma 
b. Galatia 
c. Efesus 
d.   Kolose 
e.   Filipi 

          
11. Siapa raja Israel yang kekayaannya adalah 

hikmat Tuhan? 
a. Saul 
b. Daud 
c. Salomo 
d. Yerobeam 
e. Rehabeam 
 

12. Laki-laki dan perempuan yang 
dipertemukan sebagai suami istri adalah 
pasangan yang....... 
a. seimbang 
b. sepadan 
c. sepikiran 
d. kesehatian 
e. sepengetahuan 



 
13. Pondasi kuat dalam membangun keluarga 

adalah....... 
a. kasih 
b. cinta 
c. suka sama suka 
d. senang sama senang 
e. sama sama setuju 
 

14. Komunikasi anggota keluarga yang benar 
sesuai firman Tuhan adalah.... 
a. Istri tunduk kepada suami 
b. Istri menguasai suami 
c. Istri mengatur suami 
d. Istri melawan suami 
e. Istri pengarah suami 

              
15. Komunikasi dan hubungan anggota 

keluarga Allah untuk menciptakan 
kerukunan disabdakan dalam firman........ 
a. Efesus 3 : 20-23 
b. Efesus 4 : 20-23 
c. Efesus 5 : 20-23 
d. Efesus 6 : 20-23 
e. Galatia 6 : 20-23 

       
16. Dasar kasih yang mengikat sesama 

anggota keluarga adalah kasih.... 
a. Agape 
b. Filio 
c. Storge 
d. Eros 
e. Amor 
 

17. Penekanan komunikasi nyaman antara 
anak dan orangtua menurut Efesus 5 dan 6 
adalah...... 
a. taatilah 
b. kasihilah 
c. hormatilah 
d. jangan bangkitkan amarah 
e.   jangan buat tawar hati 

 
18. Nilai kepribadian kristiani yang ke dua 

seperti yang disebut dalam Galatia 5 : 22-23 
adalah...... 
a. kemurahan 
b. kesabaran 
c. damai sejahtera 
d. sukacita 
e. kasih 

 
19. Buah kasih yang ke empatbelas yaitu..... 

a. Mengharapkan segala sesuatu 
b. Menutupi segala sesuatu 
c. Sabar menanggung segala sesuatu 
d. sukacita 
e. damaisejahtera 

20. Ada berapa buah Roh menurut Galatia 5 : 
22-23? 
a. sembilan 
b. delapan 
c. tujuh 
d. enam 
e. lima 
 

21. Perbuatan daging yang mendapat bagian 
dalam kematian kekal tertulis di...... 
a. Roma 5 : 19-21 
b. Korintus 5 : 19-21 
c. Galatia 5 : 19-21 
d. Efesus 5 : 19-21 
e. Filipi 5 : 19-21 
 

22. Persyaratan utama untuk menjadi murid 
Kristus adalah..... 
a. Penyaqngkalan diri 
b. Pikul salib 
c. Rajin berdoa 
d. Meneladani Kristus 
e. Rajin baca Alkitab 

    
23. Murid Kristus yang berbuah banyak seperti 

ranting pada pokok...... 
a. Anggur yang tidak benar 
b. Anggur yang benar 
c. Cemara yang tidak benar 
d. Cemara yang benar 
e. Cemara yang lebat 
 

24. Kebenaran akan membuat hidup 
berdampingan sesama teman penuh 
keakraban.Teladan keakraban pertemanan 
seperti yang dilakukan..... 
a. Daud - Salomo 
b. Daud - Yonathan 
c. Daud - Saul 
d. Daud - Nathan 
e. Daud - Yosua 
 
 



25. Dibawah ini adalah bukti kita menjalin 
persahabatan murni dalam Kristus.... 
a.  memberi jawaban waktu ulangan 
b.  membantu jawaban waktu ulangan 
c.  mengunjungi teman waktu sakit 
d.  membagi nasi bungkus waktu lapar 
e.  sekedar mendoa dari jauh 

 
26. Memberi nasi bungkus kepada orang lapar 

dan miskin adalah implementasi panggilan 
gereja yang...... 
a. dekania 
b. futuria 
c. diakonia 
d. marturia 
e. koinonia 
 

27. Solidaritas pelayanan diakonia diwujudkan 
dengan..... 
a. Pembangunan gedung gereja yang 

besar 
b. Pengembangan sayap pelayanan 

sampai pinggiran 
c. Pengembangan sayap pelayanan 

sampai pelosok 
d. Membantu korban bencana alam 
e. Menyelenggarakan klinik kesehatan 
 

28. Gaya hidup remaja Kristiani menurut Roma 
12 : 1,2 adalah sebagai..... 
a. Ibadah yang murni 
b. Ibadah yang sejati 
c. Ibadah yang kudus 
d. Ibadah yang suci 
e. Ibadah yang luhur 
 

29. Sikap membawa damai dalam pergaulan 
sehari-hari adalah..... 
a. Bergaul bebas dengan siapa saja tanpa 

batas 
b. Memilih-milih teman berdasarkan status 

sosialnya 
c. Berpenampilan menarik dan sopan 

supaya tidak memancing kejahatan 
d.   berpenampilan sebagai anak gaul 
e.   berusaha menjadikan diri sebagai idola 
dalam pergaulan 
 

30. Firman Tuhan benar kalau hari-hari ini 
adalah jahat,makin jahat. Hidup harus... 
a. berdoa 

b. berjaga-jaga 
c. waspada 
d. berdoa dan berjaga-jaga 
e. berdoa,berjaga-jaga,waspada 
 

31. Sikap hidup remaja dalam keseharian harus 
mendasar pada norma kekristenan. 
a. Nilai iman kristiani akan menjadi 

kebanggaan tiap orang 
b. Tap orang akan menghargai nilai dan 

norma hidup kita 
c. Tidak ada musuh dimanapun kita 

bermasyarakat 
d. Disenangi banyak teman di pergaulan 
e. Cerminan nilai iman nampak dalam 

keseharian 
 

32. Yang dimaksud hidup materialistis 
adalah....... 
a. Menolak segala budaya asing yang 

datang 
b. Fleksibel dan menyesuaikan diri 
c. Menyukai materi sebagai pemenuhan 

keinginannya 
d.   foya-foya dan menghamburkan uang 

            e.  hemat dan penuh perhitungan 
 

33. Bagi orang Kristen hidup berdamai dengan 
orang hendaknya terwujud..... 
a. Dalam keluarga saja 
b. Dalam lingkungan saja 
c. Kepada semua orang 
d. Di dalam gereja saja 
e. Dengan teman-teman seiman saja 
 

34. Yesus menyebut orang-orang yang 
membawa damai ditengah kehidupannya 
sebagai..... 
a. Anak-anak baik 
b. Anak-anak Allah 
c. Anak-anak penurut 
d. Anak-anak manusia 
e. Anak-anak benar 
 

35. Bagaimana cara mewujudkan kemurahan 
hati supaya disebut berbahagia? 
a.   bersedia hidup berbagi dengan sesama 
b.   menjual barang-barang dengan murah 

           c.   tidak pernah berdagang 
d.  menjual hatinya dengan murah 



           e.  siap sedia melakukan segala sesuatu 
bagi orang lain 

 
36. ”kamu bangsa yang terpilih,imamat yang 

rajani,bangsa kudus,kepunyaan Allah”.Apa 
arti imamat yang rajani? 
a.   pemimpin umat yang menjadi raja 
b.   pemimpin umat yang diteladani 

           c.   pemimpin umat yang diurapi 
d.   raja yang diteladani 

           e.   raja yang diurapi 
 

37. Injil Matius 22 : 37 – 40 ditekankan hukum 
yang utama dan terutama adalah mengasihi 
Tuhan dengan..... 
a.   segenap hati 
b.   segenap jiwa 

           c.   segenap akal budi 
d.   segenap hati dan jiwa 

           e.   segenap hati,jiwa,akal budi 
 

38. HAM yang terdapat dalam diri manusia 
yang azasi,karena manusia itu sebgai…. 
a.  ciptaan 
b.  makhluk 

           c.  manusia 
           d.  wakil Allah 
           e.  rekan sekerja Allah 
 

39. Prinsip Alkitab tentang HAM adalah…. 
a.   Allah member kekuatan kepada 

manusia untuk memperjuangkannya 
b.   Allah mencipta manusia sebagai 

makhluk berpikir dan berkehendak 
           c.   Allah mencipta manusia sebagai 

makhluk individu 
d.   Allah menghembuskan RohNya dalam 

diri manusia 
         e.   Allah mencipta manusia menurut gambar 

dan rupa Allah 
 

40. Penerapan HAM oleh umat Kristiani adalah 
perintah Tuhan ke..... 
a.   1 - 10 
b.   1 - 4 

           c.   1 - 2 
d.   3 - 4 

           e.   5 – 6 
 
 

     41. Mengasihi sesama seperti diri sendiri 
adalah hukum kasih yang ke..... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
    42. Hidup jujur dan tidak berdusta adalah 

perintah Tuhan ke ....... 
a.   5 
b.   6 

           c.   7 
d.   8 

           e.   9 
 
  43. Seorang muda yang tadinya bejat,kemudian 

tobat dan menjadi berkat adalah.... 
           a. Titus 

b.  Tertulus 
           c.  Saulus 

d.  Timotius 
           e.  Yustus 
 
44.  Menurut Matius 5 : 13,orang percaya dipanggil 

untuk menjadi..... 
a.  terang dunia 
b.  garam dunia 

            c. saksi Kristus 
d.  pengikut Kristus 

           e.  pembela Kristus 
 
45. Sikap mewujudkan fungsi garam di sekolah 

adalah....  
a.  menolong teman menyelesaikan tugas 

ujian 
b.  melaporkan kepada guru perbuatan 

teman yang tidak disukai 
           c.  melaporkaqn kepada polisi perbuatan 

salah teman 
d.  membocorkan rahasia arsip sekolah 

           e.  mengajak teman untuk selalu menjaga 
kebersihan  

 
 
 
 
 
 
 



46. Yang mati menebus dosa,dan bangkit memberi 
pengharapan yang percaya adalah…. 

a. Yesus Kristus 
b. Daud 
c. Isai 
d. Yosua 
e. Musa 

 
47. Remaja yang hidup dalam kebenaran akan 
menjadi pohon damai yang berakar.... 
      a.iman 
      b.kasih 
      c.pengharapan 
      d.kesabaran 
      e. sukacita 
 
48.Ditengah gejolak kehidupan jahat,remaja 
Kristiani tetap tenang,jauh dari rokok,narkoba 
     a. berjaga-jaga dan waspada,serta berdoa 
     b. ikut dengan kebodohan dunia 
     c. ikut dengan gejolak kebebalan 
     d. tidak mau hidup arif 
     e. hidup jauh akrab dengan Tuhan 
 
49. Sikap menghadirkan rahmat Tuhan dalam 
kehidupan orang percaya adalah.... 
      a. memberikan semua milik kita kepada orang 
lain 
      b. membantu orang yang tidak berdaya supaya 
tetap semangat hidup 
      c. memberikan bantuan kepada orang lain 
untuk mencari pujian 
      d. mengajak orang lain untuk melawan aturan-
aturan hukum 
      e. menolong orang dengan catatan orang itu 
mengikuti kemauan kita 
 
50. Pengampunan dan anugerah keselamatan 
dalam Kristus hendaknya kita respon  
      a. memaafkan kesalahan orang 
      b. memaafkan dan melupakan kesalahan 
orang 
      c. tidak pernah memaafkan orang 
      d. menghakimi orang yang melakukan 
kesalahan 
      e. memaafkan kesalahan golongan 


