
Jawaban Soal-soal
Untuk Menguji Diri

Pasal 1

1 Salah.

1 Salah.

3 Salah.

4 Benar.

5 Benar.

6 Benar.

7 Benar.

8 Salah.

9 Benar.

10 Benar.

11 Benar.

U Salah.

13 a 2) Maksud berbuah.
b 3) Syarat-syarat berbuah.
el) Cara untuk meningkatkan buah

rohani.

14 Watak Kristen.

15 Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemahlembutan, pengua-
saan diri.

16 Dengan berbuah banyak.

Pasal 2

1 b) Kasih persaudaraan.

2 a) Agape.

3 d) hubungan jasmani.

4 d) Ketiga dimensi itu adalah perlu
sekali.

5 b) "Kasihilah Tuhan, Allahmu ...
dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri."

6 a) Ketaatan; kasih terhadap batu sama
lain.

7 d) menolong siapa pun yang Tuhan
bawa ke dalam kehidupanmu,

8 b) melihat diri saya sendiri seperti
Yesus melihat saya, yang .lijadikan
menurut rupa-Nya.

9 c) harus ada keseimbangan antara
buah dan karunia untuk pelayanan
yang efektif.

10 b) kasih datang terlebih dahulu, baru
kemudian pelayanan.

11 a) Gereja di Kolose.

12 a) kasih yang sungguh-sungguh ada-
lah penuh ucapan syuku r dan pe-
ngorbanan.

Pasal 3

1 a) I) Sukacita manusiawi.
b) 2) Sukacita rohani.
c) 2) Sukacita rohani.
d) I) Sukacita manusiawi.
e) 2) Sukacita rohani.
f) 2) Sukacita rohani.
g) 3) Sukacita manusiawi dan rohani.

2 Salah.
3 Benar.

4 Salah.

240



JAWABAN SOAL-SOAL UNTUK MENGUJI DIRI 241

5 Benar.

6 Benar.

7 Benar.

8 Benar.

9 Benar.

10 Benar,

11 Benar.

11 Salah.

13 Benar.

14 Jawaban saudara.

Pual 4

1 Jawaban a), b), e), 0, h), i), j) adalah
dimensi damai rohani.

2 c) Kasih dan sukacita.

3 b) Kebenaran, damai sejahtera, dan
sukacita.

4 c) keutuhan atau kesempurnaan.

5 a) Tanah.

6 a) mereka yang memberitakan Injil
Kristus harus menyatakan damai
sejahtera.

7 c) pemilikan damai dalam hati untuk
mengawal kita.

8 b) pendamaian dengan Allah melalui
Yesus Kristus.

9 c) hak-hak kita sendiri.

10 a) sungai.

Pual 5

1 a) Panjang sabar.
b) Pengekangan diri.

,e) Ketabahan.

2 c) Ketekunan.

3 a) Watak.

4 b) ingin memberikan orang-orang
kesempatan yang lebih lama untuk
bertobat dan diselamatkan.

50 Ia menggunakan semua istilah ini
untuk menggambarkan diri-Nya.

6 c) Memaafkan orang lain.

7 Benar.

8 Benar.

9 Salah (Kesabaran dikembangkan di
dalam kita oleh Roh Kudus sewaktu
kita tunduk pada pimpinan-Nya.)

10 Salah.

11 Benar.

11 Benar.

13 Salah.

14 Salah. (Pelajaran itu juga mungkin
sekali datang dari dalam persekutuan
itu.)

15 Benar.

Pual 6

1 Salah satu dari ini: Sifat kemurnian,
watak yang ramah, kelemahlembutan,
belas kasihan, sikap yang manis,
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kerelaan untuk berbuat apa yang
benar dan baik.

2 Mempraktekkan atau mengungkap-
kan kebaikan, melakukan apa yang
baik, bersikap murah hati.

3 Sama seperti budak kasih itu memilih
untuk menjadi hamba kepada tuannya
seumur hidup, ketika kita diselamat-
kan kita memilih untuk melayani
Yesus, Tuan kita, seumur hidup. Kita
melayani Dia melalui perbuatan ke-
baikan dan kemurahan kepada orang
lain - dengan bersikap ramah dan
berbuat baik.

4 c) Pelayanan.

5 a) Kemurnian sifat moral.

6 b) la dapat murah hati dan kuat pada
waktu yang sama.

7 c) rahmat dan kasih karunia.

I a) penyelamatan dan pelayanan.

9 c) saya bermurah tangan dalam mem-
beri, walaupun saya harus berkor-
ban.

10 d) kasih karunia.

11b) sifat tidak memihak.

12 c) pertobatan.

Pasal 7

1 b) kasih dibuktikan melalui kesetiaan.

2 c) naik bis.

3 a) ketabahan.

4 c) Membuat janji dan tidak meme-
nuhinya.

5 b) iman yang hidup.

6 d) melanjutkan apa yang lelah sau-
dara mulai.

7 d) Pistis.

I b) mengelola milik orang lain.

9 a) bagaimana kita menjalankan apa
yang telah Allah berikan kepada
kita.

10 c) Dicampakkan ke dalam kegelapan
(neraka).

11b) Daniel.

12 d) menjadi apa yang saudara katakan
tentang dirimu.

13 c) Penatalayanan.

14 b) Buah iman.

Pasal I

1 a Roh Kudus.
b Yesus Kristus.
c para pengikut Kristus (orang Kris-

ten).
d kelemahlembutan.

2 penurut.

3 marah, marah

4 sombong atau tinggi hati.

S kelemahlembutan

6 d) Kelemahlembutan dan ketegasan.

7 a) tenggang rasa.

I c) kemarahan pada saat yang tepat.
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9 b) setiap tindakan yang mencemarkan
rumah dan nama Allah.

10 c) hujan atas tanah yang kering se-
hingga tanah itu dapat menerima
benih.

11 d) memiliki hati yang lemah lembut
dan tenang.

12 b) bagian dalam kerajaan Allah.

Pasal 9

1d) disiplin diri.

2 b) mabuk dan pesta pora.

3 a) nafsu birahi.

4 c) berpantang daging, anggur, dan
perkawinan.

5 b) tidak boleh melakukan sesuatu
dengan berlebihan.

6 a) lidah.

7 a) Saudara harus menyerahkan pe-
nguasaan atas kehidupan saudara
kepada Roh Kudus.

8 b) memiliki kehidupan yang seim-
bang, dan memberikan waktu yang
cukup bagi setiap kegiatan terse-
but.

9 Benar.

10 Benar.

11 Salah.

12 Salah.

13 Benar.

14 Salah.

Pasal 10

1Benar.

2 Benar.

3 Salah.

4 Salah (Iman pada Kristus adalah satu-
satunya syarat.

5 Salah.

6 Benar.

7 Benar.

8 Benar.

9 Salah.

10 Benar.

11 Benar.

12 Salah.
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