Javvaban Soal- soal
Untuk Menguji Diri
Pasal I

5

(Dengan kata-kata saudar l sendiri.)
a Penebusan
menunjuk .an kepada
kita sifat hakiki Allah. yaitu kasih.
(Ia bertindak
demi ceuntungan
manusia
karena
cint I-Nya bagi
kita. )
b Allah telah melaksanal Jn rencana
penebusan-Nya.
c Penebusan adalah unt lk manusia
(semua orang) dan l11<~, ijadi mungkin oleh Anak Mam sia, Yesus
Kristus, yang menjadi r ianusia untuk menjalani hukum 1, I dosa kita.
d Penebusan
diselesaikar
oleh kebangkitan
Kristus yar g menggenapkan rencana Allah.

6

Salah satu di antara jawa» in-jawaban
berikut: Ia memberikan
g. Teja kuasa
untuk bersaksi, untuk me aksanakan
Amanat Agung; Ia menyu: arkan manusia tentang dosa, mernbe rik an kelahiran baru kepada merek, yang bertobat.
Ia memberikan
ka unia-karunia pelayanan kepada gex ja, dan Ia
menghasilkan buah dalam cehidupan
orang percaya.

KJ rena
m.,

dosa mereka, maka semua
usia dilahir kan dalam dosa.

I

2 T J I la X ditempatkan di depan katakut a : perubahan,
persoalan-persoalan.

pemberontakan,
kesepian,
perketidaktaatan,
mementingdiri, kebebasan, dosa, ketakutan.

harubaan,
kali

3

DJ

4

Or: r g-orang yang mempunyai
kebutu.u n terbuka untuk menerima Injil.

5

AlLIIt menyediakan
korban,
AnakNy ,I, untuk melepaskan
kita dari
dos I
Bila kita menerima pengarban an-Nya, kita bebas dari perhambaa I dosa.

6

I

ai, kesejahteraan,

kebahagiaan.

Ger : a-Nya, orang-orang

tebusan.

Pasa12
b)

anusia jatuh ke dalam dosa seketidaktaatan
kepada hukumhukum Allah.
I

h,l')

2

a)!
,j

3

c)

JI

t,
4

ie mbeli kembali apa yang menjarak-Nya yang sah, tetapi hilang.
.ngasihi kita dan ingin bersekulengan kita.

a) ki' bangkitan-Nya.

Pasal3
Gereja yang am terdiri d Iri semua
orang percaya di mana-ma na sepanjang sejarah. Gereja sete rnj 'at terdiri
dari orang-orang
percaya
lang berkumpul untuk beribadah
dan melayani. Gereja setempat adalah bagian
dari Gereja yang am.
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2 Gereja yang am tidak dapat dilihat
sebagai satu kelompok (golongan) karena ia terdiri dari semua orang percaya dari segala masa.

3 Adalah Pencipta Ilahi gereja dan gereja adalah milik-Nya. Kita adalah
umat-Nya dan kita diberi jalan menghampiri Dia melalui pengorbanan
Anak-Nya.

4 la adalah Kepala dan kita (orang percaya) adalah Tubuh. Kita menunjukkan Dia kepada dunia. Gereja disebut "pengantin" Kristus. la sedang
menyiapkan gereja untuk kedatangan-Nya yang kedua kali.
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8 Kami mau mendorong saudara untuk
mulai meningkatkan pelayanan saudara pribadi.

Pasal4
a 5) Gereja dalam Periode Modern,
b 2) Gereja selama penganiayaan.
c 4) Gereja dalam Periode Pertengahan.
d 4) Gereja dalam Periode Pertengahan.
e 3) Gereja sesudah Konstantinus.
f 1) Gereja yang Mula-mula.
2 c) Augustinus.
3 d) Martin Luther.

5 Membaptis orang percaya ke dalam
Tubuh Kristus dan membaptis mereka untuk pelayanan; memberikan hidup kepada gereja dan memeliharanya. Gereja disebut rumah Roh Kudus.

6 Gereja melayani:
a) Allah dalam ibadah dan pelayanan.
b) anggota-anggotanya sendiri dalam
membangun, menyucikan, mengajar dan mendisiplin.
c) melayani dunia dalam penginjilan.

4 b) AWi teologi yang mempunyai pengaruh terbesar selama Periode
Pertengahan.
5 b) perluasan Kekristenan ke semua
bagian dunia karena orang-orang
Kristen tersebar di mana-mana.
6 B
7

8 S
9 S
10

7 Jawaban saudara. Kami harap saudara terlibat dalam ketiga jenis pelayanan ini.

B

B

11 B
12

S
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KRISTEN

3

PasalS
b)

DALAM PELAYANAN

r .ngakuan

bahwa Allah layak di~ 'mbah dan tanggapan kita terhaCI ip pengakuan itu.

2 d) 1 udah merupakan bagian yang
perlu dari pelayanan kita kepada
1\1 ah.

B

4 S
5

B

6

B

7 S
8 S
9 B

3 a) ALah menghampiri manusia.
10 B
4

c) .\r ak-Nya, Yesus.

5 c)
6

7

J

II B

Ialah batiniah dan rohaniah.

12 S

a) b ~ gantung kepada penurut an upac.ua tertentu.
c)

Ji

lt kita harus berhubungan

13

B

14 B

de-

n ian Roh Allah.

8 a) "ama-Nya menggambarkan siapa
IJ.<I dan apa yang telah dilakukanN ~'asehingga Ia layak disembah.
9 b) Allah menyertai kita.
10 d) Juruselamat,
II d) Prrsekutuan yang tidak putus-puti, ~dengan Dia.
12

b) lb adah umum penting bagi semua
(JI ang Kristen sebagai pemyataan
l.l L riah kepada dunia tentang perst:kutuan batiniah dengan Kristus.

Pasal6
B

2 S (1\ li ggota-anggota Tubuh terpanggil III I .ik melakukan keduanya.)

Pasal7
b) membawa berita In] 1 kepada
orang yang tidak pere ya, membaptis dia, dan mengajar dia.
2 b) semua orang Kristen h irus membawa Injil ke seluruh du lia.
3 c) Allah dalam kasih k. runia-Nya
menebus kita, walaupun kita tidak
berlayak.
4 d) memberikan kuasa kep: da semua
orang percaya untuk pelayanan
dan menyiapkan hati 0 fang yang
tidak percaya.
5 a) bertindak sebagai perantara di antara Allah dan orang tidak percaya. Ini termasuk men loakan orang yang belum meng mal Kristus.
6 a) kehidupannya.

JAWABAN SOAL-SOAL
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7 B

10 S

8 S

11 B

9

B

12 S

10 S

13 B

11 B

14 B

12 B

15 B
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13 B
14 S

Pasa19

15 B

1 b) Menyampaikan Injil lebih daripada sekedar memberikan inforrnasl.
2 a) Penderitaan dan kematian Kristus
membuat persediaan untuk semua
kebutuhan manusia - jasmani,
rohani, dan emosi.

Pasa18
1 Semua orang percaya.
2 Kemungkinan besar saudara
pernah mendengar Injil.

tidak

3 b) Firman itu berkuasa karena disampaikan melalui kuasa Yesus Kristus.

3 Panggilan khusus.
4 Iman, kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan,
kasih akan saudara-saudara, kasih.
5 Jika kita kekurangan salah satu di
antaranya, pelayanan kita kurang
berhasil.
6 Pemuridan.

4 a) Berita paling efektif yang dapat
kita berikan kepada seorang yang
tidak percaya ialah teladan kehidupan kita yang dinyatakan dalam
kasih dan pengorbanan diri sendiri.

5 a) Hamba AlIah yang sejati akan melakukan segala sesuatu untuk melayani kebutuhan jasmani maupun
rohani manusia.

7 Pertumbuhan.
8

B

9 S

6 a) Kasih Kristen yang sejati mendorong kita untuk memperhatikan
kebutuhan sesama manusia sama
seperti kebutuhan kita sendiri.
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KRISTEN DALAM PELAYANAN

Pasal I I)
B

2 B
3 S
4

li

5 B
6 S
7 S
8 S
9

B

10

B

11 d) pelayanannya.
12 b) sebagian orang percaya dan ditambahkan kepada gereja.
13 c) uempunyai nilai abadi.
14

a) mereka yang menabur benih yang
baik akan menuai dengan suka-

nta.
IS a) ."kibat yang wajar bagi siapa saja
yang kehidupannya telah dibaharui oleh Injil.
16 b) r-renghendaki

agar setiap pria, wadan anak mendapat kesernI' atan untuk menerima Kristus se'bagai Juruselamat.
I ita,

