
Jawaban Soal -
Untuk Menguji

UJIAN 1

1 Karena mereka tidak dapat memasti-
kan bahwa ada Allah, dan bahwa Ia
mendengarkan doa mereka.

2 "Di dalam kasih tidak ada ketakutan;
kasih yang sempurna melenyapkan ke-
takutan" (IYohanes 4: 18).

3 Ia menj Idi manusia baru dan mening-
galkan c ara hidup yang jahat.

4 "Tuhan, ajarlah kami berdoa" (Lukas
11:1).

S Karena pendoa tergoda untuk berdoa
agar dilihat orang.

6 a) Firman-Nya yang tertulis.
b) Anak Nya yang hidup.
c) Roh Kudus di dalam doa dan iba-

dah.

7 berdoa, hidup, kehendak.

8 b) Kasih adalah Allah.

9 b) Mempergunakan banyak waktu un-
tuk membaca firman Allah dan me-
renunckannya,

10 c) selalu mencari kerajaan Allah lebih
dulu clari segala sesuatu.

11 5) a Tenolak.
7) bAnImis.
2) c Aguostis.
6) d Uruversalis.
1) e Ate IS.

4) f EgCitiS.
3) g Pan teis.
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UJIAN 2

Rencana Allah dari permula ln ialah
agar Ia menjadi Bapa dari S11Jtu ke-
luarga yang sekalian anggotany a (anak-
anak lelaki dan wanita) menci itai Dia.

2 Dengan nyanyian, puji-pujian pengu-
capan syukur.

3 Mereka yang adalah anak-anak Nya.
Mereka yang bukan anak-anak- Nya.

4 Roh Kudus menolong kita un uk ber-
doa sebagai anak-anak Allah,
Roh Kudus berdoa bagi kita,
Roh Kudus berbicara melalui kita de-
ngan bahasa lidah untuk men bangun
dan meneguhkan kita.

S c) kita harus menerima semu I orang
percaya sebagai saudara, W ilaupun
latar belakang kita masing -rnasing
berbeda.

6 a Salah.
b Benar.
c Benar.
d Benar.
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UJIAN 3

Doa-doanya, keadaan rumahnya di
dunia, dan harapannya akan masa
depan.
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2 Karena Yakub menginginkan dan men-
cari perkara-perkara yang tidak keli-
hatan dan yang menyangkut masa de-
pan, sedangkan Esaf menginginkan dan
mencari perkara-perkara yang kelihat-
an dan dapat dinikmati sekarang ini.

3 Mereka tidak berdoa untuk kesenang-
an di dalam dunia, tetapi berusaha
untuk hidup berkenan kepada Allah
dan melakukan kehendak-Nya.

4 Orang percaya mengeluh dengan ha-
rapan. Orang berdosa mengeluh tanpa
harapan.

5 Maksud Yesus ialah orang percaya
memperbaiki dunia oleh kehadiran
mereka di dunia.

6 Pertama, kita harus berdoa agar kita
tidak akan mengasihi dunia. Kedua,
kita harus berdoa agar kita menjadi
terang dunia.

7 a Salah.
b Salah.
c Benar.
d Benar.

unAN 4
1 Hamba-hamba dapat melayani tanpa

mengasihi atau beribadah. Anak-anak
mengasihi, dan karena itu beribadah.

2 Allah kita hidup dan Ia menjawab doa.
Ilah-ilah lain tidak dapat mengasihi,
atau menjawab doa.

3 "Aku" (diri sendiri), pekerjaan (pela-
yanan), manusia.

4 Mereka menjadi pengikut Paulus, Apo-
los, dan Petrus; dan karena itu tidak
menghormati Kristus.

5 Yang dimaksudkan ialah, apa yang
dinamakan takhta yang kosong dalam
hati manusia tidak pernah ada. Kalau
bukan Allah yang menduduki takhta

itu, maka ada sesuatu yang lain di atas-
nya.

6 I. Kita harus menghormati Allah seba-
gai Raja di dalam hati kita.

2. Kita tidak akan mendudukkan se-
seorang atau sesuatu di atas takhta
hati kita.

3. Kita harus percaya akan kuasa na-
ma Yesus dan menuntut janji-janji-
Nya.

4. Kita harus menjaga reputasi Raja
kita di dalam perkataan dan per-
buatan kita.

unAN 5

1 Kerajaan Allah yang tidak kelihatan.
Kerajaan Allah yang kelihatan.

2 Di rumah.
Di tempat pekerjaan.
Di antara kawan-kawan.

3 Kristus berada di tengah-tengah (di an-
tara) kita.

4 Gereja bertumbuh dalam pertambahan
anggota jemaat. Anggota jemaat ber-
tumbuh dalam kehidupan yang menye-
rupai Yesus.

5 Pergi kepada mereka,
menjadikan mereka murid,
membaptis mereka,
mengajar mereka.

6 Kita harus menghiburkan seorang akan
yang lain dengan perkataan-perkataan
ini.

7 Kita harus minta kepada tuan yang em-
punya tuaian, supaya Ia mengirimkan
pekerja-pekerja untuk tuaian itu.

8 Kita harus berdoa agar Injil kerajaan
ini akan diberitahukan di seluruh du-
nia menjadi kesaksian bagi semua
bangsa.

9 Di dalam ibadah.
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UJIAN 6

Semua manusia menjadi orang percaya.
Semua "rang percaya menjadi seperti
Kristus.

2 Roh K lidus berdoa sesuai dengan ke-
hendak I\llah.

3 Bilamana kita menolak untuk menye-
rah dan mematuhi kehendak Allah.

4 Manusia menolak keselamatan.
Manusia menolak untuk menjadi se-
perti Kristus.

5 Mereka semua dipenuhi dengan Roh
Kudus.

6 Segala Si suatu menjadi mungkin.

7 1. Hal-hal yang tidak dikehendaki
Allah

2. Hal-hal yang tentangnya kita tidak
begitu pasti.

3. Hal-hiu yang sudah jelas merupakan
kehendak Allah.

UJIAN 7

1 Karena Allah tidak akan menolong
manusia. jikalau manusia itu tidak
menghendaki pertolongan-Nya.

2 1. Allah ingin memberikan semua
yang kita butuhkan.

2. Ia telah mengetahui kebutuhan kita
sebelum dikatakan.

3 Karena hanya sedikit orang saja yang
dapat menolak godaan yang ditimbul-
kan oleh kekayaan, yaitu hidup untuk
kepentingan diri sendiri.

4 Dengan thdorong oleh kasih.

5 Penggunaan uang menyatakan pnon-
tas-prioritas dalam kehidupan kita.

6 Seorang penatalayan tidak memiliki
kekayaan sendiri. Ia menjaga dan
menguru " kekayaan tuannya. Ia dipe-

lihara oleh tuannya.

7 Doa akan mengubah sikap kits , Kita
akan mencari kerajaan Allah leb h dulu
dari segala sesuatu.

UJIAN 8

1 Roh manusia bukanlah roh ya tg ber-
sifat mengampuni.

2 Kerajaan Allah adalah kebenar in, da-
mai sejahtera, dan sukacita yan 5 dibe-
rikan oleh Roh Kudus. Jadi, bil a kera-
jaan Allah ada di dalam hati s, iudara,
maka saudara akan dapat menga npuni.

3 Dengan cara mencari kerajaar Allah
lebih dulu.

4 Penyangkalan diri.

5 "Berdasarkan apa yang "baik' atau
'. "buruk" bagi dirinya sendiri.

6 Ego (aku), Suku, Bangsa, Negar 1, Aga-
ma.

7 Menjadikan Kristus pusat ludi Jl kita
dan membiarkan Dia memikul kuk
bersama kita.

UJIAN 9

Orang percaya mendapat pertolongan
Roh Kudus.

2 Dicobai, keinginannya, diseret, liptkat.

3 Keinginan-keinginan alamiah masih
ada, tetapi Allah memberikan I ba kua-
sa untuk menggunakan keinginan-kel-
nginan tersebut secara wajar.

4 Doa dan ibadah.

5 Doa ialah persediaan untuk peperang-
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an rohani.

6 Hidup di dalam kebenaran, kasih, dan
kesucian.

7 Dengan cara menyerahkan diri kepada
Allah di dalam doa dan penyembahan.

8 Maksudnya ialah, kita diubah oleh Roh
Kudus. Kita tidak mengubah diri kita
sendiri.

9 Karena kepatuhannya kepada hukum
dan peraturan belum tentu didorong
oleh kasih.

unAN 10

1 Kehendak kita harus selalu sama de-
ngan kehendak Allah, dan kita harus
saling berbicara dengan Allah agar

kita dapat mengetahui bagaimana me-
makai kuasa-Nya.

2 Melenyapkan ketakutan.

3 Karena di mana tidak "adaKasih Allah,
di situ terdapat ketakutan yang men-
datangkan siksa.

4 Kematian, penyakit, kemiskinan.

5 Mengenai Kristus dan mengutamakan
kerajaan Allah.

6 Terpisah dari Allah.

7 Matius 6:33, "Tetapi carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, ma-
ka semuanya itu akan ditambahkan
kepadamu."




