
Jawaban Soal-soal
untuk Menguji Diri

Pasall I 7 b) kebaikan Allah. Dan ~amna yang
dipakai-Nya ...

I a Benar 8 a) semua orang bersalah carena ber-
b Benar buat dosa.
c Salah
d Benar 9 b) surga bersukacita denga I orang ber-
e Salah dosa yang kembali kep.ida Allah.

2 a Benar 10 b) memberitakan kepada dunia: orang

b Salah yang memberikan penggantian rugi

c Benar telah berubah sifatnya.

d Benar lIa 2) Perasaan
e Benar b I) Pikiran
f Salah c 3) Suatu tindakan kehe ldak
g Benar d 3) Suatu tindakan kehe rdak

3 a Benar e 1) Pikiran

b Salah f 2) Perasaan

c Benar
d Benar
e Salah Pasal3

f Benar

Pasal 2:

I a I langkah pertama ketika kembali
kepada Allah.

2 b I menyadari dosa, merasa menye-
-al ...

3 C) .irang-orang yang sekarang tidak
'1ertobat, sekali kelak akan mena-
elgis ...

4 a) -etiap segi kehidupan kita ada
-angkut paut . . .

5 c) ajaran pertobatan dikembangkan
-epenuhnya . . .

6 bi' Jrang-orang Kristen yang tidak setia
Kepada Allah

I Benar

2 Salah

3 Benar

4 Salah

5 Benar

6 Benar

7 Benar

8 Salah

9 Salah

10 Benar

11 Salah

12 Benar

13 Salah

14 Benar

15 Salah
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Pasal4

1 a) yang sangat rapat dengan pem-
balikan, karena ...

2 b) perbuatan yang mengenai manusia
pada setiap segi kepribadian . . .

3 a) tanggapan manusia kepada pelayan-
an Firman ...

4 c) terutama tanggung jawab manusia
karena Allah memerintahkannya ...

5 b) pemberitaan Injil.

6 a 1) Akibat pembalikan
bi) Akibat pembalikan
c 2) Bukan akibat pembalikan
d 1) Akibat pembalikan
e 1) Akibat pembalikan
f 1) Akibat pembalikan
g 2) Bukan akibat pembalikan
h 1) Akibat pembalikan

PasaiS

1 b) menggambarkan proses yang men-
jadikan orang beriman itu lebih
menyerupai Tuhannya.

2 c) Kristus Yesus.

3 a) mereka yang menanggapi tawaran
keselamatan Allah.

4 b) pengetahuan Allah dari semula.

5 c) Yohanes 14:1-3

6 a) iman.

7 c) keduanya yang di atas, a) dan b).

8 a) tidak menentukan keselamatan atau
kebinasaan orang.

9 b) memberitakan Injil dengan segala
daya upaya mungkin kepada segala
makhluk.

10 c) rasa penghargaan yang dalam terha-
dap kasih karunia Allah . . .

Pasal 6

1 kelahiran dari atas atau kelahiran kem-
bali.

2 dilahirkan kembali secara rohani.

3 Kristus.

4 Semua orang di dalam dunia.

5 Saudara boleh mencantumkan dua hal
apa pun dari yang berikut ini: kesadaran
akan hidup baru di dalam diri, ke-
inginan baru untuk hidup, tujuan baru,
nilai-nilai baru, pandangan hidup yang
baru, kesaksian Roh Kudus dalam
kehidupan kita sewaktu Ia memimpin
dan mengarahkan, kasih pada Allah,
kehidupan yang berpusat pada Allah
dan kasih pada orang lain.

6 b) bahwa seorang dibaharui oleh bap-
tisan air.

7 c) sifat Allah yang suci.

8 a) perangai manusia yang rusak.

9 b) setiap orang berdosa yang terhilang
di gurun dosa . . .

10 c) Karya pembaharuan terjadi secara
ajaib ...
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Pasal 7

1 b) ralam kasih, kilah menyediakan
"itu jalan yang adil oleh salib ...

2 c) dinyatakan benar oleh karena kebe-
naran Kristus ...

3 c) membawa keuntungan-keuntungan
ddri a) dan b).

4 a) li 'lan saja, terlepas dari perbuat-
d 1 •••

5 b) ~ isih karunia Allah dan salib Kris-
11 ,.

6 b) ;,jak lebih baik daripada uluran
Llllgan seorang pengemis ...

7 c) ",·murahan. (Jika mereka menerima
k.-adilan, seperti dalam a), mereka
,nidiri harus menanggung hukuman
I. .rena dosa-dosa mereka.)

8 a) 1.1. benaran orang yang dihasilkan
d.u i perbuatan baik.

9 c) "Henar seakan-akan saya tidak per-
n.ih berbuat dosa."

10 b) tel batas kepada orang-orang yang
r-i.-ngambil ...

Pasal8

1 b) dn empatkan sebagai anak dalam
ke uarga Allah . . .

2 c) or .ing yang telah menerima peng-
angkatan anak dewasa ...

4 c) menerima kita, mengan gkat kita
sebagai anak-Nya sendiri, dan mem-
beri kita Roh Kudus ..

5 a) sudah dari kekal menjadi t agian ren-
cana penebusan Allah.

6 d) Status sebagai budak yar g sah.

7 b) kebiasaan pengangkatan mak Yu-
nani-Roma.

8 b) dimulai dalam waktu (an akan
disempurnakan dalam ~ckekalan
yang akan datang.

9 c) tubuh kita, sehingga rm njadikan
kita betul-betul layak .

10 a 3) Pengangkatan anak
b I) Pembaharuan
c 2) Pembenaran

Pasal9

1 Benar

2 Benar

3 Salah

4 Benar

5 Benar

6 Salah

7 Benar

8 Benar

9 Salah

10 Benar

3 b) percaya akan Tuhan Yesus dan me-
ne-rma Dia. 12 Benar

11 Benar
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13 Benar

14 Salah

15 Benar

PasaliO

1 a) karena menguraikan penyempur-
naan akhir ..

2 c) keselamatan kita menantikan
penyempurnaan penuh di masa
depan.

3 c) kesempurnaan moral.

4 b) Keadaan tidak berdosa yang tercapai
dalam hidup ini.

5 b) memberikan suatu pengalaman bagi
kita yang mengakibatkan . . .

6 a) memberikan jaminan kepada kita
bahwa keselamatan kita menanti-
kan ...

7 b) orang-orang yang ditebus akan me-
miliki kesempurnaan moral . . .

8 c) kematian, kebangkitan, dan pengan-
taraan Kristus.

9 b) menyelesaikan pekerjaan penebusan-
Nya dalam manusia, serta . . .

10 c) tiap bagian diri kita: tubuh, jiwa,
dan roh ...


