
 
PEMERIKSAAN INJIL XEE 

HIDUP SEKARANG 

 Arahan: 

• Perkongsian harus dilakukan dalam situasi perkongsian yang 
sebenar, dengan gambaran penuh dan ayat-ayat Alkitab. 

• Membenarkan kerisauan yang ada kalanya hadir, NADA harus 
sedekat “semula jadi bagaikan di ruang tamu” yang mungkin. 

• Setiap petak kosong bernilai satu (1) markah. 

• Pilihan boleh dikongsikan tetapi tidak akan diberikan markah 
tambahan. 

 Nama Pelajar: _________________________________________ 
 

Pemeriksa: ____________________________________________ 
 

Jumlah Markah: ______ /  33 
 

Tarikh: _________________ 

 

 Hidup Kita Allah Yesus Iman Respons 

Soalan-
soalan 
Pemula/ 
yang 
Menarik 

  S1: Berdasarkan skala 1-10, 
berapakah kadar kepuasan hidup 
anda? 

 S2: Apakah yang akan 
menggerakkan anda dari “x” ke 
10? 

 Pilihan: Apakah yang 
menjadikannya “x”? 

  S3: Adakah ia akan meningkat atau 
menurun sekiranya Allah ada di 
dalam hidup anda? 

 Pilihan: Bagaimanakah anda rasa 
Allah akan menilai hidup anda? 

  Seandainya anda berdiri di depan 
Allah dan Allah bertanya : 
“Mengapa Aku harus mengizinkan 
engkau masuk ke syurga-Ku?” 
Apakah jawapan anda? 

  Pada pendapat 
anda, apakah 
yang menghalang 
kita daripada 
menjalani hidup 
dalam segala 
kelimpahan? 

 Pada pendapat 
anda, 
bagaimanakah 
Allah akan 
bereaksi 
terhadap mereka 
yang tidak 
mempedulikan-
Nya? 

 Allah menyelesaikan 
ketegangan ini melalui 
Yesus. Pada pendapat 
anda, siapakah Yesus? 

 • Yesus adalah manusia 
sepenuhnya, Allah 
sepenuhnya - kehidupan 
yang tidak berdosa. 

• Dia menghadapi 
masalah yang dihadapi 
oleh manusia. 

• Dia mati untuk dosa 
kita, membayar hutang 
dan bangkit semula 
daripada kematian 
untuk membuktikannya. 

  Bagaimanakah kita 
menerima hidup dalam 
segala kelimpahan ini? 

 Kita hanya dapat 
menerimanya melalui 
iman. 

 Apakah itu iman? 

  • Mengetahui siapakah 
Yesus dan apa yang 
telah dilakukan-Nya. 

 • Bersetuju bahawa 
Yesus adalah satu-
satunya Jalannya. 

 • Mempercayai Yesus 
sahaja untuk hidup 
dalam segala 
kelimpahan. 

  S1: Adakah ini masuk akal 
kepada anda? 

  S2: Adakah anda ingin 
memulakan hubungan ini 
dengan Yesus dan menjalani 
hidup dalam segala 
kelimpahan? 

  Menjelaskan: Mengakui, 
Mempercayai, dan 
Menyerahkan diri. Adakah 
anda bersetuju dengan 
ketiga-tiga ini? 

 Pilihan: Adakah anda ingin 
merenungkan maksud semua 
ini? 

  Doa Komitmen 

  Yohanes 6:47 

Kisah   Kongsikan Kisah Anda – hidup 
dalam segala kelimpahan 

 Tidak 
Mempedulikan 
Allah 

 Pengganti  Transaksi yang Agung    Penyelamatan   Jabat Tangan Orang Roma 
 Pilihan: Roma 8:39; Yohanes 

10:28 

Dialog Injil   Yesus menawarkan hidup dalam 
segala kelimpahan, sekarang dan 
selama-lamanya 

 Kita tidak 
mempedulikan 
Allah dari segi 
sikap dan 
tindakan 

  Allah adalah 
penyayang dan 
adil 

 Yesus menjalani hidup 
dan memberikan hidup 

  Yesus adalah satu-
satunya jalannya; 
mempercayai Yesus 
sahaja 

  Pertumbuhan Bermula di Sini 
1. Tanda tangan Komitmen 
2. 5 Langkah-langkah 

pertumbuhan 

  Doa Perpisahan 

Ayat 
Utama 

  Yohanes 10:10  Roma 3:23 
 Pilihan: 
 - Roma 3:10-12a 
 - Yehezkiel 18:4b 

 Roma 6:23 
 Pilihan: 
 -  1 Yohanes 4:8b 
 -  Keluaran 34:7b 
 -  Habakuk 1:13 

 Yohanes 3:16 
 Pilihan: 
 -  1 Petrus 3:18a 
 -  Yohanes 1:1, 14 
 -  Yesaya 53:5-6 

 Yohanes 14:6 
 Pilihan: 
 -  Kisah Para Rasul 16:31 
 -  Efesus 2:8-9 

 

JUMLAH 
MARKAH 

/ 7 / 4 / 4 / 5 / 5 / 8 
 

 30 ke atas – Cemerlang 

 25 ke atas – Lulus 


