
Jawaban untuk Soal-soal
Menguji Diri
Pasal 1

1c) pengakuan bahwa semua orang Kris-
ten terpanggil untuk melayani.

2 b) sempurna secara manusia jika ia
akan melayani.

3 d) semua yang di atas.

4 Jawaban a), b), dan c) semuanya betul.

5 a) kepercayaan orang terhadap kepe-
mimpinan menuntut patokan kela-
kuan yang lebih tinggi daripada me-
reka yang bukan pemimpin.

6 a 1) Ciri-ciri khotbah.
b 2) Ciri-ciri pelayanan mengajar.
e 1) Ciri-ciri khotbah.
d 2) Ciri-ciri pelayanan mengajar.

7 sebagaimana seekor domba bergantung
seluruhnya kepada seorang gembala un-
tuk memenuhi semua keperluannya de-
mikian juga keperluan rohani jemaat
bergantung kepada pelayanan Firman,
teladan yang saleh, dan nasihat yang
diilhami Roh.

8 menunjukkan perhatian kepada orang
lain, menunjukkan roh kemurahan hati
dan menyediakan bagi keperluan se-
sungguhnya (lihat Matius 10:8).

9 hanya dengan demikian orang bisa
mengetahui apa yang dikatakan Alkitab
dan bagaimana berita ini dapat diterap-
kan dalam kehidupan praktis. Inilah pe-

rintah rasul (II Timotius 2:15), dan me-
mungkinkan kita menjawab mereka
yang bertanya mengenai iman (I Petrus
3:15).

10 kuasa rohani dan pengertian rohani,
karena tanpa itu pelayanan kita tidak
akan efektif.

Pasal 2

1a) yang mengembangkan dasar
hubungan rohaniah antara seseorang
dengan Tuhannya.

2 c) tubuh dengan makanan sehari-hari.
3 b) roh yang manis, sikap yang sehat,

dan pikiran dan tindakan baik yang
bagaikan hembusan udara segar.

4 b) Sintetis.

5 c) Analitis.

6 b) berkembang secara intelektual,
jasmani, rohani, dan sosial.

7 c) bermalas-malasan dalam usaha un-
tuk bertumbuh dan menjadi dewasa
secara rohani dalam hubungan
dengan perkembangan rohani.

8 c) kedua hal yang disebutkan di atas:
a) dan b),

9 b) akan hilang.

10 b) Orang Kristen terpanggil untuk
bekerja, berjalan dan bersaksi
kepada semua orang yang bergabung
dalam masyarakat.
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Pasal 3

1 Benar. 9 Salah.

1 Benar. 10 Benar.

3 Salah. 11 Benar.

4 Benar. 11 Salah.

5 Salah. 13 Benar.

6 Benar. 14 Benar.

7 Salah. 15 Benar.

I Benar.

Pasal 4

1 b) sarana yang telah dan sedang dipakai
Allah untuk menjangkau yang terhi-
lang ...

1 c) berbagai macam metode untuk me-
nyampaikan kebenaran termasuk
pemberitaan, percakapan pribadi,
kesaksian, dialog, dan teladan.

3 c) contoh Yohanes Pembaptis ...

4 a) bertindak sebagai pewarta dan seba-
gai utusan bagi Kristus dengan ...

5 c) mula-mula dianggap sebagai suatu
sarana untuk memenangkan orang
yang terhilang ...

6 a 5) Konsep mula-mula mengenai
khotbah.

b 4) Kata Yunani euangellizo membe-
rikan kita definisi tentang ber-
khotbah ini.

c 1) Konsep kemudian mengenai ber-
khotbah.

d 2) Yohanes Pembaptis adalah con-
toh metode khotbah ini.

e 3) Paulus mempergunakan metode
ini dengan berhasil.

Pasal 5

1 Benar.

1 Benar.

3 Salah.

4 Benar.

5 Salah. Jika kita ingin memelihara kehi-
dupan rohaniah, kita harus memberi
makan sebagaimana mestinya dengan
berbagai macam diet rohaniah.

6 Benar.

7 Benar.

I Salah.

9 Benar.

10 Salah.

11 Benar.

11 Salah.

13 Benar.

14 Benar.

15 Benar.

Pasal 6

1 c) Para pendengar akan merasa bahwa
"ketiadaan tujuan" berarti ...

1 d) melayani keperluan orang lain.

3 a) menemukan apa yang dibicarakan
Alkitab tentang pokok yang telah
saudara pilih.

4 b) berfungsi sebagai sarana untuk me-
nyampaikan dan menetapkan kebe-
naran Firman dalam kehidupan se-
hari-hari.
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5 al pengetahuan saya bertumbuh dan
berkembang melalui pengalaman,
pengamatan, penelaahan,
perenungan, dan doa. Semua ini
menolong saya menerapkan
kebenaran dengan lebih efektif.

6 d) meliputi semua yang disebut di atas
a), dan b), dan c).

7 c) adalah khotbah yang dipadatkan.

8 c) menjamin tanggapan rohaniah.

9 e) Dia mungkin mempunyai semua.
masalah yang diuraikan dalam a),
b), dan c) di atas.

10 Salah. 12 Benar.

11 Benar. 13 Salah.

Pasal 7

1 c) mengetahui.

2 a) mengerti.

3 b) berubah.

4 a) bila seseorang menjadi Kristen, dia
menjadi murid juga.

5 c) Semua orang percaya memulai
kehidupan rohaniah sebagai bayi-
bayi ...

6 a Salah.
b Benar.
e Benar.

d Salah.
e Benar.

7 a Salah.
b Benar.
e Benar.

8 a Salah.
b Benar.
e Benar.

Pasal 8

1 Benar.

2 Benar.

3 Salah.

4 Benar.

5 Benar.

6 Salah.

7 Benar.

8 Salah. (Sebenarnya, metooe ini me-
mungkinkan kita untuk meliputi banyak
hal dalam penyelidikan ayat-ayat Kitab
Suci.)

9 Salah. (Beberapa penyelidikan Alkitab
yang baik sekali dapat dilak ukan atas
pasal tunggal atau sekelompok kecil
pasal-pasal.)

10 Benar.

11 Salah. (Saudara perlu juga membang-
kitkan minat dan pengharapan dalam
jemaat saudara.)

12 Benar.

13 Benar.

14 Benar.

15 Salah. (Kebenaran yang dinyatakan
adalah yang utama.)

Pasal 9

1 c) memungkinkan guru untuk meme-
nuhi keperluan jemaat melalui ajar-
an yang berdasarkan Alkitab.

2 a) melihat orang menjadi pt menang
jiwa ...
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3 b) keperluan perorangan dan juga
keperluan kelompok secara keselu-
ruhan.

4 d) tujuan demikian didasari wewenang
Firman Allah . . .

5 d) mempunyai semua faktor di atas itu
dalam pikiran a), b), dan c),

6 b) rencana bertindak atau strategi . . .

7 c) penutup.

8 d) semua yang di atas a), b), dan c),

9 b) karena itu dia harus memandang
dirinya sebagai koordinator . . .

10 a 4) Diskusi.
b 5) Bercerita.
c I) Metode tanya-jawab.
d 2) Kelompok "buzz".
e 3) Metode kuliah.

PasalIO

1 Salah. 9 Benar.

2 Benar. 10 Salah.

3 Salah. 11 Benar.

4 Benar. U Benar.

5 Benar. 13 Benar.

6 Salah. 14 Salah.

7 Salah. 15 Benar.

8 Salah.


