
Jawaban Soal-soal
Untuk Menguji Diri

Pasal I

1 h) memberitakan dalam kebaktian
alam terbuka, lalu mengumpulkan
orang percaya baru untuk penga-
jaran.

2 ,I) Alkitabiah berdasarkan kewenang-
an ilahi.

3 li Yohanes berkhotbah di suatu desa
walaupun orang kafir sudah mem-
bakar gedung gereja yang baru.

4 h) di dalam badan gereja.

5 al Yohanes mengizinkan setiap ang-
gota mengambil bagian dalam pe-
layanan gereja menurut kes ang-
gupan masing-masing.

6 di -nendengar Firman Allah.

7 Salah.

8 Salah.

9 Benar.

11 Be iar.

12 Benar.

Pasal 2

1 b) memberitakan maksud-maksud pe-
nebusan Allah bagi semua orang.

2 c) mereka menerima ku, l',a Roh Ku-
dus.

3 b) memberitahukan bah \ a kehidup-
an, kematian, dan .ebangkitan
Yesus adalah kegenap ln langsung
nubuat Perjanjian La -na,

4 e) pernyataan pada a) d in b).

5 a) rasul-rasul tidak menolak siapa
pun karena latar belakangnya,
tetapi menyampaikan keselamatan
hanya oleh iman di dal am Kristus.

6 c) Semua fungsi gereja di 'encanakan
dan dipimpin oleh ra sul kepala,
Petrus.

7 c) dapat diterima oleh IT ereka yang
dipimpin.

8 b) utusan yang sah membs wa laporan
kepada gereja-gereja, atau diki-
rimkan laporan kepa la mereka
mengenai keputusan ya 19 diambil.

9 c) Seorang suami harus rn :nceraikan
isterinya yang tidak pt rcaya.

10 d) menunjukkan bahwa se nua murid
adalah sesama kawan s -kerja bagi
Kristus.

11 b) menggabungkan sebag.z n kebenar-
an Alkitab dengan pelaj Iran palsu.
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12 a) membangun iman yang teguh
dalam pribadi dan pekerjaan Yesus
Kristus.

Pasal3

1c) menegakkan gereja bagi pertum-
buhan masa depan.

2 a) untuk membangun suatu gereja
berswasembada yang berkembang
sendiri.

3 b) melatih pemimpin setempat, me-
nyerahkan tugas kepada mereka,
lalu kadang-kadang mengunjungi
mereka.

4 a) memajukan pertumbuhan pelayan-
an rohani dan penghormatan bagi
para pemimpinnya sendiri.

5 b) mempunyai dasar bagi persekutuan
dan mencegah kesalahan ataupun
pertentangan doktrin.

6 c) mengembalikan anggota itu kepa-
da hubungan yang benar dengan
Allah.

7 c) Gembala tidak bergeser dari daftar
pembicaraannya. .-

8 b) mencegah orang yang tidak layak
menjadi anggota.

9 Benar.

10 Salah.

11 Salah.

12 Salah.

13 Benar.

14 Benar.

15 Benar.

16 Salah.

Pasal4

1Benar.

2 Salah. Semua gereja diperintahkan
untuk menginjil dan mengajar.

3 Benar.

4 Salah. Langkah pertama adalah doa.

5 Salah. Semua orang Kristen harus
terlibat.

6 Benar.

7 Salah. Penginjilan di alam terbuka
dapat efektif di mana saja hal itu
dapat dipakai.

8 Salah. Rencana harus fleksibel.

9 c) merencanakan doa untuk keselu-
ruhan jadwal pekerjaan.

10 b) membawa pendengar kepada kepu-
tusan mengakui Kristus sebagai
juruselamat mereka.

11 a) orang percaya yang telah berserah
kepada Kristus dan dikumpulkan
bersama sebagai satu badan untuk
pengajaran dan persekutuan.

12 b) perluasan pelayanan dan perseku-
tuan dalam tubuh Kristus.

Pasal5

1 Salah.

2 Salah.

3 Salah.

4 Benar.
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5 lrenar.

6 Salah.

8 Benar.

9 Benar.

10 C I Suatu petunjuk untuk memberi se-
cara teratur bagi pekerjaan Tuhan.

11 b I sebuah panitia keuangan menga-
wasi penggunaan dan penyimpan-
an secara aman, pembukuan dan
pelaporan yang benar tentang peng-
gunaan keuangan gereja.

12 11) Maria senang memberikan persem-
bahan secara teratur, sungguhpun
pendapatannya sedikit.

13 a I bertumbuh tanpa dibatasi karena
tidak tergantung kepada sumber-
sumber luar.

14 d,'1untuk memberikan kemampuan
lebih tinggi dalam pengumpulan
uang.

Pasal6

1h,l untuk menjamin kemantapan, ke-
langsungan dan perluasan pela-
yanan gereja.

2 C I akan menyebabkan ketidakpuasan
dan membatasi pertumbuhan ge-
reja.

3 b) tertera secara khusus dalam Alki-
tab dan berlaku bagi semua zaman
Jan kebudayaan.

4 al pekerja-pekerja yang belajar de-
tgan jalan melakukan tugas.

5 a) Seliap orang percaya mempunyai
bagian dalam menyai ipaikan Injil
Kristus kepada yan S rerhilang.

6 d) pesi apan rohani.

7 b) kesetiaan adalah H at perangai
yang terlihat dalam segala kea-
daan.

8 b) dorongan untuk men ipergunakan
karunia pelayanan nereka dan
kesempatan untuk mc lakukannya.

9 c) Orang dapat memper aleh gelar di
bidang Alkitab dalam Jarak waktu
lebih pendek pada sd olah jangka
pendek.

10 a 4) Mempunyai nama baik.
b 5) Kristen dewasa.
c I) Menguasai diri.
d 5) Kristen dewasa.
e 2) Suka memberi tumpangan.
f 3) Bukan hamba uan g ,

Pasal7

1Benar.

2 Salah.

3 Salah.

4 Benar.

5 Benar.

6 Benar.

7 Salah.

8 Salah.

9 b) pentingnya doa bersur gguh-sung-
guh dan keterlibatan oanyak pe-
kerja.
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10 c) semua anggota demi mengembang-
kan pertumbuhan rohani mereka.

11 a) yang diilhami oleh Roh Kudus.

12 d) persahabatan yang tulus dan pe-
nyampaian Kristus dalam cara
yang disesuaikan dengan kebuda-
yaan masyarakat.

Pasal8

1 Jemaat tidak memberikan persepu-
luhan dan persembahan kepada gere-
ja. Gembala sidang disokong hanya
dengan keuangan dari luar.

2 Yohanes membebaskan majelis gereja.

3 Gereja tidak bertumbuh selama 20
tahun, dan tidak ada penginjilan ke
luar.

4 Memberikan persembahan untuk
menyokong gereja; mengambil pim-
pinan dalam gereja baik dalam menga-
jar atau sebagai majelis.

5 b) menyadari keperluan mereka un-
tuk berubah dan bertobat karena
ketidaksetiaan .

6 c) mengutus anggota-anggota ke kota
lain untuk mengumpulkan uang
bagi orang miskin.

7 b) memimpin mereka dalam rencana
doa khusus untuk mencapai sasar-
an-sasaran yang dapat dijangkau
yang disepakati oleh gereja.

8 Benar.

9 Salah.

10 Benar.

11 Salah.

12 Benar.

13 Benar.

14 Benar.


