Jawaban Soal-soal
Untuk Menguji Diri
8 b) Matius 22:21.
c) I Tesalonika 5:18.
t a) Maria meminjam sepeda temannya. Temannya memberitahukan
agar jangan lupa menyimpan
sepeda itu di dalam rumah pada
malam hari. Maria berbuat demikian.
2 a) Keluaran 19:5.
c) I Petrus 2:9,10.
3 b) Seroang pemilik dapat melarang

orang lain menggunakan apa yang
menjadi miliknya.
4 d) Ibrani 1:2.
5 Pernyataan a) TIDAK ada kemungkinan sebab ayat-ayat dalam Kisah
Para Rasul 2 dan 4 tidak menceritakan
demikian kepada kita. Jadi tidak ada
kemungkinan untuk menarik kesimpulan ini. Jawaban yang benar ialah
b) Mereka mempunyai anggapan yang
sa/ah: Karena murid-murid mempunyai barang-barang yang sama, mereka menganggap barang itu milik
masyarakat Kristen. Orang yang membuat anggapan yang salah itu mengacaukan antara apa yang dilakukan
oleh para murid dengan apa yang
merekapikirkan, sebagaimana ditunjukkan di dalam pelajaran.
6 c) Mazmur 100:3.
d) rit us 2: 14.
7 d) Allah, sebab Ia tidak menerima
.ipa pun dari orang lain.

C)

Salah.
b Benar.

a

Saleh.
d Ber ar.
e

tO Pernyataan al dan c) men vatakan halhal yang harus saudara mengerti atau
ketahui. Ini baik. Akan tetapi, pernyataan b) menunjukkan dua hal yang
sebenarnya akan saudara lakukan jika
saudara terapkan kebenaran ini dalam
hidup saudara. Jawaban yang benar
ialah b) Saya membiarkan Allah memimpin kehidupan saya sebagaimana
yang dikehendaki-Nya, dar saya menerima kehendak-Nya atas udup saya.

PASAL 2
t c) harus mengikuti kehencak si pemi-

lik.
Benar.
b Salah.
c Salah.
d Benar.

2 a

3 b) Bapa-Nya di surga.
4 a) Dia mengurus harta ber da pemilik
sehingga makin bertambah-tambah.
5 c) I Korintus 4: 1,2
ti a

1)

b 4)
e 3)
d 3)
e 2)

Mengikuti perintah dan petunjuk.
Memberikan pertanggungjawaban.
Menanam modal.
Menanam modal .
Mencari pimpinan.

SOAL-SOAL UNTUK MENGUJI DIRI

7 a) Matius 25:14-23.
I Jawaban a) TIDAK tepat untuk dilakukan. Memang benar bahwa setiap
orang harus memberikan pertanggungjawaban, tetapi hal ini tidaklah
disebabkan karena kesalahpengertian
orang tersebut. Jawaban b) paling
tepat. Jika ini saudara lakukan, berarti saudara menolong orang tersebut
menemukan apa yang diajarkan Alkitab, yakni tentang apa yang harus ia
tanamkan. Jadi, jawaban yang benar
ialah b) Menunjukkan kepadanya
bahwa menurut Alkitab nyawa dan
waktu pun adalah harta yang bernilai.
Bacakan kepadanya ayat-ayat yang
menyebutkan bahwa setiap orang
memperoleh suatu karunia dari Allah
yang harus diperkembangkan bagi
Dia.

PASAL 3
1a) Allah mulai menjadikan kita seperti Yesus, kadang-kadang Ia membiarkan pencobaan dan penderitaan menimpa agar kita siap untuk
melakukan kehendak-Nya. (Pernyataan b) lebih menekankan
panggilan Allah sehubungan dengan soal kekekalan, dan pernyataan c) sehubungan dengan kelahiran kita.)
1b) Menunjukkan kepadanya contohcontoh di Alkitab seperti Daud dan
Musa ... (Inilah jawaban yang paling tepat, karena Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah memakai manusia yang mempunyai
kelemahan dan kesalahan kemanusiaan.)
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3 b) Tetap menantikan jawaban Tuhan.
Jawaban a) salah oleh karena Alkitab memberikan petunjuk-petunjuk yang bersifat umum kepada
kita, dan bukannya kepada perseorangan secara pribadi. Jawaban c)
juga salah, sebab mungkin Allah
mempunyai rencana lain bagi saudara.
4 e) perlu dibentuk menjadi seorang
yang dapat dipakai oleh Allah.
S b) Allah ingin agar saya meniru Yesus. Karena itu, saya membuat rencana agar hidup saya menjadi berkat bagi orang lain.
6a
b
e
d

2)
3)
2)
1)

Prioritas-prioritas.
Rencana-rencana.
Prioritas-prioritas.
Sasaran-sasaran.

7 b) Mula-mula Maria lihat berapa meter kain yang dipunyainya atau
yang mampu dibelinya ... (Rencana yang disebutkan dalam jawaban a) tidak sesuai dengan siasat
yang disebutkan dalam pelajaran.
Maria harus menjelaskan lebih
dahulu situasinya yang sebenarnya
- yaitu, berapa meter kain yang
dipunyainya atau yang mampu dibelinya - sebelum ia memutuskan
berapa baju yang akan dibuatnya
atau sebelum ia memberitahu keluarga tersebut apa yang akan ia
lakukan.)
I b) Menunjukkan kepadanya bahwa
sejak mula pertama Allah menghendaki agar manusia itu bekerja
... (Pernyataan a) tidaklah yang
terbaik. Kejadian 2: 15 TIDAK menyebutkan bahwa manusia harus
bekerja karena ia berbuat dosa.)
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PASAL 4
1 c] mengatasi pikiran-pikiran jahat.
1 b ~ Kita harus menghindari percakapan-percakapan yang mengarah kepada pendapat dan pikiran yang
jahat . . . adalah jawaban yang
benar. Jika kita membiarkan diri
mendengar percakapan-percakapan yang tidak baik, berarti kita
mengisi pikiran kita dengan hal-hal
yang tidak baik.
3 b) dengan demikian, dia akan menjadi penatalayan yang lebih baik bagi
Tuhan.
4 a) Suradi. Sebaliknya, Sunari tidak
berusaha untuk dengan sungguhsungguh menyampaikan sesuatu
yang berarti.
5 e) Matius 6:7.
ci. Salah.
b Benar.
e Salah.
7 d) Ibrani 5: 11-14. Ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas sekali bahwa seorang yang baru menjadi
Kristen harus berkembang dalam
kemampuannya memahami kebenaran-kebenaran Allah.

a.

2) Menghindari yang jahat.
b 4) Berbuat baik.
c I) Menaati Allah.
d J) Memilih yang benar.
e 4) Berbuat baik.
Jawaban saudara mungkin berbeda
dengan jawaban saya. Tidak menjadi
soal. Sebab semua contoh memang
menunjukkan cara-cara di mana kehendak kita dapat dipakai seturut
dengan kehendak Allah.

JAWAB

9. Salah.
b Salah.
c Benar.
10 b) menaruh perhatian besar terhadap

orang-orang yang belu n diselamatkan.

PASAL 5

1 a) tidak lagi berada di bawah kuasa
dosa.
1 a) Keluaran 15:26.
c) Yesaya 40:29,31.
d) Matius 6:31-33.
f) I Korintus 6: 13.
3 c) makan beberapa jenis makanan.
4. Salah.
b Salah.
e Benar.
5 b) berkenan bagi Allah. (Inilah prinsip yang kita lihat dan baca dalam
Kejadian 3:7,21.)
6 a) Berkenan bagi Allah Kejadian
3:7,21.
b) Perbedaan: Ulangan 22:5; [Korintus 11:2-15.
c) Kesederhanaan: Lukas 16:[9; I Timotius 2:9; I Petrus 3:.1; Yakobus
2:2.
d) Kesopanan:
I Korir tus 6:13;
10:31,32; I Timotius 29.

SOAL-SOAL UNTUK MENGUJI DIRI
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Maria sudah tahu apa kemampuannya. Jawaban b) tidak tepat sebab hal itu justru berlawanan dengan menanam modal.

e) Kepantasan; Keluaran 3:5; I Korintus 11:13.
(Ayat-ayat yang tertulis pada setiap
baris tidak perlu harus berurutan
seperti yang saya berikan. Pokoknya, ayat-ayat itu harus ditulis sederet dengan pokok yang sesuai.)

PASAL 7
1c) Apa yang kita lakukan untuk orang

PASAL 6
1 a) akan menggunakan seluruh waktunya baik-baik agar dapat memberikan pertanggungjawaban
yang
baik.
2 c) kita tidak dapat membeli waktu
lebih banyak atau menjual waktu
kita.
3.
b
e
d
e

2)
1)
2)
1)
2)
f 3)
I 3)
h 2)

Waktu
Waktu
Waktu
Waktu
Waktu
Waktu
Waktu
Waktu

untuk
untuk
untuk
untuk
untuk
untuk
untuk
untuk

orang lain.
Tuhan.
orang lain.
Tuhan.
orang lain.
diri sendiri.
diri sendiri.
orang lain.

4. 2) Menyusun jadwal harian.
b 1) Membuat buku catatan harian.
c 3) Mencatat hal-hal yang harus
dikerjakan.
d 3) Mencatat hal-hal yang harus
dikerjakan.
e 1) Membuat buku catatan harian.
S a) talenta seseorang itu sesungguhnya
adalah milik Allah, dan ia harus
memberitahukan kepada Allah bagaimana ia telah menggunakannya.
6 c) belajar tentang cara mengajar dan
mempraktekkan apa yang ia pelajari. Jawaban a) tidak tepat sebab

lain membuat perbendaharaan kita
bertambah.
e) Perbuatan seseorang yang mengumpulkan dan menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri, adalah
tindakan yang tidak berakal.
2.
b
c
d

1) Tamak.
1) Tamak.
2) Kuatir.
2) Kuatir.

3 b) Betty.
4.
b
e
d
e

Matius 25:14-30.
Lukas 10:7; II Tesalonika 3:12.
Keluaran 20:15; Efesus 4:28.
II Tesalonika 3:10.
Kejadian 12:5; 26:12; Ayub 1:1-3;
41:42.

S c) hanya membeli beberapa potong
dulu sesuai dengan kemampuan
membayarnya.
6 b) menghindari hutang.

PASAL 8
1. Salah.
b Benar.

e Salah.
d Benar.
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2) Suami.
b 4) Anak-anak.

III

c

1)

d 3)
t' 5)
r 1)
g 2)

Pasangan suami-isteri.
Isteri.
Orang tua.
Pasangan suami-isteri.
Suami.

3 ,} suami maupun ayah.
4

III

b

1) Untuk memberi contoh tentang

1)

c 3)

d 3)

e 2)

sikap suka memberi tumpangan.
Untuk memberi contoh tentang
sikap suka memberi tumpangan.
Untuk menunjukkan bahwa
orang-orang Kristen diminta
agar suka memberi tumpangan.
Untuk menunjukkan bahwa
orang-orang Kristen diminta
agar suka memberi tumpangan.
Untuk menunjukkan bahwa
kerelaan memberi tumpangan
itu dianggap sebagai suatu ciri
khas seorang pekerja Kristen.

2 Jawab sendiri. Apakah termasuk
kegiatan-kegiatan seperti yang terdapat dalam keempat kategori kegiatan
gereja?
3 Jawaban saudara hat us meliputi
keenam kebenaran dan a: at-ayat Alkitab yang menguatkar nya seperti
terdapat dalam pertanyaan 7.
4 Jawaban saudara har JS meliputi
langkah-langkah penting berikut ini
(urutannya tidak perlu harus persis
sama): a) Mengajarkan kepada orangorang Kristen tentang re ncana Allah
untuk keuangan; b) Meminta para
warga agar memilih paniia keuangan
dan bendahara;
c) Menjelaskan
kepada panitia keuangan dan bendahara apa saja kewajiban-kewajiban
mereka; d) Menjaga aga buku-buku
kas yang perlu itu dipakai dan dana
keuangan dikembangkan dan dipertanggungjawabkan; dan e) Meminta
agar panitia keuangan atau anggaran
merencanakan suatu ar ggaran dan
setelah disetujui harus dikuti.

PASAL 10
PASr\L 9

1

III

b
c
d
e
f

gi)

2)
4)
3)
3)
I)
2)

Kita adalah penatalayan Injil.
Kita harus memberitakan Injil.
Kita harus tahu tentang Injil.
Kita harus tahu tentang Injil.
Allah adalah pemilik Injil.
Kita adalah penatalayan Injil.
Allah adalah pemilik Injil.

1 b) Matius 5:13-16.
2 Jawab sendiri. Saudara dapat memasukkan hal-hal berikut in : menjalani
hidup saleh, mencari ca 'a memperkenalkan gereja melalu kebaktian
kebangunan rohani dan berita-berita
dalam surat kabar, yang akan menarik
perhatian masyarakat, dIU seterusnya.

SOAL-SOAL UNTUK MENGUJI DIRI

3 Jawaban saudara harus menyebutkan
bahwa orang Kristen bisa melayani
Tuhan sementara memegang jabatan
dalam pemerintahan, seperti halnya
Daniel (Daniel I: 1-6:28) dan Erastus
(Roma 16:23), walaupun pemerintahannya tidak baik.
4 Jawaban saudara harus menyebutkan
kelima kewajiban seperti yang disebutkan dalam bagian tentang KEWAJIBAN WARGA NEGARA, dan ayatayat yang menunjang masing-masing
ayat yaitu: I) Patuhilah mereka yang
berkuasa (I Samuel 24:6; 26:9-11;
Roma 13:1-6); 2) Membayar pajak
(Matius 17:24-27; 22:21; Roma
13:6-7); 3) Melaksanakan hak memilih; 4) Berperan-serta dalam pemerintahan (jika memang ini kehendak Allah - Daniell:I-6:28);
dan 5) mendoakan mereka yang duduk dalam
pemerintahan (I Timotius 2:1,2).
5 Jawaban saudara harus menyebutkan
pokok-pokok pikiran dan ayat-ayat
seperti berikut ini: I) Orang Kristen
dapat mengerjakan hal-hal yang menimbulkan perubahan-perubahan demi
kebaikan seperti yang dilakukan oleh
orang-orang Kristen yang pertama,
yang mempengaruhi masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka dituduh
"mengancam seluruh dunia" (Kisah
Para RasulI7:6) dan 2) Orang Kristen
dapat menyatakan kasih kepada sesamanya dalam banyak cara, seperti
yang dicontohkan oleh orang Samaria
yang murah hati itu (Lukas 10:30-37)
dan perintah-perintah serta contohcontoh lainnya yang terdapat di dalam
Alkitab (Matius 22:37-39; 25:34-40;
Markus 12:30,31; Kisah Para Rasul
4:34; Galatia 6:10; Yakobus 1:27;
2:15,16; 1 Yohanes 3:17).
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