Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia. Manurut saudara, apa yang dimaksud pemikiran manusia tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi?
A. Tuhan
B. Ketuhanan 
C. Filsafat
D. Filsafat ketuhanan
ANSWER: A

Keyakinan adanya tuhan, sangat penting dimiliki setiap manusia. Tuhan berbeda dengan ketuhanan. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan ketuhanan?
A. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia 
B. Pemikiran manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan 
C. Tuhan berwujud objektif
D. Kepercayaan
ANSWER: A

Aliran ketuhanan yang memiliki pandangan bahwa adanya Tuhan bukan hanya sesuatu ide yang terdapat dalam pikiran manusia, tetapi menunjukkan bahwa zat yang dinamakan Tuhan itu berwujud obyektif. Menurut saudara, pandangan tersebut terdapat pada aliran:
A. Ateisme 
B. Teisme
C. Deisme
D. Panteisme
ANSWER: A

Aliran ketuhanan yang memiliki pandangan bahwa pandangan Tuhan dipercaya hanya pada waktu penciptaan, selanjutnya tidak berhubungan dengan dunia lagi karena dunia yang sudah teratur dari semula. Menurut saudara, pandangan tersebut terdapat pada aliran:
A. Ateisme 
B. Teisme
C. Deisme
D. Panteisme
ANSWER: A

Menurut saudara, Aliran ketuhanan yang menolak terhadap kepercayaan adanya Tuhan adalah aliran:
A. Ateisme 
B. Teisme
C. Deisme
D. Panteisme
ANSWER: A

Seluruh alam ini adalah Tuhan dan Tuhan adalah seluruh alam. Menurut saudara, aliran ketuhanan yang memiliki pemahaman ini adalah:
A. Ateisme
B. Panteisme 
C. Deisme
D. Teisme
ANSWER: A

Dalam Islam terdapat pemahaman yang sama dengan panteisme. Ini dikenal dengan nama: 
A. Wahdat Al-Wujud 
B. Al- Qidam
C. Al- Baqo 
D. Al-Qiyam
ANSWER: A

Dalam filsafat ketuhanan, terdapat istilah imanen. Menurut saudara apa yang dimaksud dengan imanen ?
A. Sesuatu yang di luar batas pengetahuan dan kesanggupan manusia normal yang menunjukkan  kepada kebesaran Tuhan
B. Tuhan berada di dalam struktur alam semesta serta turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia.
C. Tuhan dipercaya hanya pada waktu penciptaan, selanjutnya tidak berhubungan dengan dunia lagi karena dunia yang sudah teratur dari semula
D. Menunjukkan bahwa zat yang dinamakan Tuhan itu berwujud obyektif
ANSWER: A

Selain imanen, Tuhan itu transenden. Menurut saudara apa yang dimaksud transenden?
A. Sesuatu yang di luar batas pengetahuan dan kesanggupan manusia normal yang menunjukkan  kepada kebesaran Tuhan
B. Tuhan berada di dalam struktur alam semesta serta turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia.
C. Tuhan dipercaya hanya pada waktu penciptaan, selanjutnya tidak berhubungan dengan dunia lagi karena dunia yang sudah teratur dari semula
D. Menunjukkan bahwa zat yang dinamakan Tuhan itu berwujud obyektif
ANSWER: A

Brahman adalah Tuhan yang tidak dapat dilihat dengan mata, diraba dengan tangan, didengar dengan telinga, dan diucapkan dengan lidah. Pemahaman ini merupakan pemahaman panteisme dalam agama:
A. Kristen 
B. Katolik 
C. Hindu 
D. Budha
ANSWER: A

