Jawaban Soal-soal
Untuk Menguji Diri
Pasal

7 Salah.

II

8 Salah.

1 b) I ersoalan.
2 a) t.iat

kepada

Allah

dan

9 Benar.

Firman-

10 Benar.

r-va.
3 d) s.rkacita.

11 Salah.

4 c) menggoda

12 Salah.

kita.

5 a) ~.:mua manusia
d.isa pribadi.
6 a) rvaksi-reaksi
7 b) n.lai-nilai

bersalah

13 Benar.

karena

14 Salah.

yang salah.

15 Benar.

yang kekal.

8 b) r ielangsungkan
maksud
c an jangan menyerah.
9 c) Menggoda

16 Benar.
saudara

kita untuk berbuat

Pasal J
1 a Persoalan

ja-

Henny ialah t dak adanya uang untuk pendidik annya di
perguruan tinggi.
ia ah kepub Sumber persoalannya
tusan orang tuanya untuk menggunakan uang mereka unti k pendidikan putra mereka. Keputusan ini
adalah di luar penguasaa 1 Henny.
c Henny bereaksi dengan. alan menyendiri.
(Reaksinya
meliputi
kecemburuan, sifat meml ntingkan
diri, dan rasa kasihan pad I diri sendiri. Reaksinya itu hanya memperbesar persoalannya denga 1 menimbulkan masalah yang let ih berat,
yaitu penyakit jiwa.)
d Jikalau Henny sudah men, erahkan
persoalannya kepada Tuh 10, maka
Ia dapat menolongnya me iemukan
pemecahan berdasarkan a-ral sehat,
seperti bekerja sambil kuil ah seperti yang dilakukan
banyak orang

tdt.

10 a

yang keliru atau
3) Pengaruh luar.
Tindakan Allah terhadap kita.
Dosa pribadi.
Pilihan yang teliti.
Dosa pribadi.
Pengaruh
luar atau I) dunia
yang dirusak dosa.
Dunia yang dirusak dosa.

41 Pertimbangan

b
c
d
e
f

21
51
21
11

g

I,

61

Pasal2
1 c) '\ rsus adalah

Tuhan.

2 b) PI rsoalan dosa.
3 a)

jalan bagi saya supaya
-lepas dari hukuman kematian.

li icnyediakan

lc

4 d) menurut
5 c)

t:

Firman-Nya.

kitab.

6 Berur ,
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lA WABAN SOAL-SOAL UNTUK MENGUJI DIRI

lain. Atau mungkin Tuhan menyediakan suatu pemecahan ajaib terhadap persoalannya yang boleh
jadi tidak dibayangkan
oleh
Henny.
e Seharusnya Henny percaya bahwa
Allah akan bekerja demi kebaikannya, seperti yang dijanjikan dalam
Roma 8:28.
2 a Hendrik seharusnya mulai dengan
suatu pendekatan Kristiani: persiapan rohani dengan jalan membaca Alkitab dan berdoa; dan
kesediaan untuk mengetahui dan
melakukan kehendak Allah. Dengan demikian ia akan menghindari reaksi-reaksinya yang salah
dan dapat mengambil langkah untuk menemukan pemecahan Kristiani. Hal ini akan memuliakan
Allah.
b Hasil akhirnya ialah bahwa Hendrik dan Daud saling memusuhi
dan keadaan ini mempunyai
pengaruh buruk atas gereja mereka. Keadaan ini juga merupakan
kesaksian yang buruk untuk teman-teman mereka yang bukan
Kristen.
c Hasil akhir itu seharusnya bahwa
hati Hendrik dipenuhi dengan pujian karena Allah sudah memberikan kemenangan rohani kepadanya dalam menghadapi situasi itu,
entah ia mendapat uangnya kembali atau tidak. Hal ini akan
memuliakan Allah.
d Hendrik seharusnya mengenali
sumber persoalannya sebagai sesuatu yang di luar penguasaannya.
Dengan demikian ia akan menyerahkan persoaiannya kepada Allah
dan memohon pimpinan-Nya dalam menemukan pemecahan. Ia
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akan mencari dalam Firman Allah
petunjuk apa yang dapat ditemukannya yang bisa diterapkan pada
situasinya. Barangkali ia akan
merundingkan hal itu dengan gembalanya, dan beliau dapat menarik perhatiannya pada I Korintus 6:1-8. Lalu mungkin Hendrik
akan pergi kepada Daud dengan
sikap yang seperti Kristus dan
reaksi Daud pasti akan lain.
Tetapi walaupun Daud menolak
untuk mengembalikan uangnya,
Hendrik masih akan menang
atas persoalan itu dengan menyerahkannya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja
demi kebaikannya dalam situasi
itu.
3 a Rupanya metode B diterapkan:
Mengenali persoalannya, menyerahkannya kepada Allah, dan
berharap bahwa la akan mengerjakan kebaikan dalam situai
ini.
b Yohan dan Esther mengenali persoalan mereka sebagai ketidakmampuan jasmaniah untuk mempunyai anak. Mereka menyerahkan
persoalan mereka kepada Allah
dan berharap agar la bekerja demi
kebaikan mereka. Pemecahan
Allah dalam hal ini bukanlah
mengaruniakan
anak kepada
mereka, melainkan menjadikan
mereka orang tua rohani atas
banyak anak, yang nilai kekal nya
jauh lebih besar. Hasil akhirnya
ialah bahwa, walaupun mereka
sendiri tidak mempunyai anak, hati
mereka penuh dengan pujian
karena banyak anak yang Allah
izinkan mereka bawa masuk ke
dalam kerajaan-Nya.
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-------------------------------

HIDUP

Pasal5

4 Jawaban saudara.

1 c) Kristus terhadap gereja.
2 b) pengajaran, disiplin, ( dn kasih.

Pasal4
1e) ingin akan milik orang lain.

2

a)

3 a) perzinahan.
4 d) anak-anak.

melayani satu sama lain.

3 d Kuasa Allah.

5 c) tinggal sebagaimana a ianya pada
waktu ia bertobat.

4 b i Rasa rendah-diri.

6 b) Kasih dan hormat.

5

7 c) membayar persepulul an mereka
lebih dahulu.

a)

kekal.

6 d tidak cemburu.

8 Salah.
7 b meninggikan Kristus.

9 Benar.
8 d mengutamakan kerajaan Allah dan
memberi dengan murah hati.
9 el penyerahan sepenuhnya
kerajaan-Nya.
10 al menghadapi

kepada

ketidakadilan
itu
dengan cara Kristen, dan percaya
pada Allah untuk memberikan
kemenangan atasnya.

10 Benar.

11 Salah.
12 Salah.
13 Benar.
14 Benar.

15 Benar.

11 Sdlah.
12 S'llah.
Pasal 6
14 ~,dah.

1c) orang yang bercerai.

15 Sdlah.

2 d) orang-orang bujang nernpunyai
kemungkinan untuk m rnberi lebih
banyak waktu bagi pekerjaan
Tuhan tanpa ganggua 1.

16 Benar.

17 Benar.
18 B.·nar.
19 Bt-nar ,

10 S"lah.

3 a) mereka yang mem Iih untuk
mengabdikan waktu m ereka untuk
kerajaan surga danj ada kawin
adalah suatu berkat is!imewa bagi
gereja.

JAWABAN

SOAL-SOAL

UNTUK

MENGUJI

DIRI

4 b) kehendak Allah -bagi hidupnya.

6 b) Kehidupan yang murni.

5 b) saleh.

7 a) Akankah

6 c) pengembangan watak Kristen yang
kuat dan dewasa.
7 b) Kawin dengan seorang yang tidak
percaya.
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hal itu menghormati

Allah?
8 d) suatu karunia Allah.
9 a) hubungan timbai balik.
Itu melawan prinsip Allah mengenai seksualitas, yaitu satu laki-laki
dan satu perempuan.
b Alkitab menyebutnya jahat.
c Itu berada di bawah hukuman
ilahi.

10 a

8 a) bercerai.
9 d) Adakan penyerahan penuh pada
kehendak Allah untuk hidup saudara.
10 c) Dasar untuk persekutuan Kristen

bukanlah status sosial seseorang,
melainkan kenyataan bahwa ia
(pria atau wanita) milik Kristus.
11 (Dalam susunan apa saja) Lihatlah di
dalam dirimu sendiri - ketahuilah
bahwa Tuhan adalah sukacita dan
kekuatanmu. Ketahuilah akan kedudukan khusus saudara dalam Kristus.
Libatkanlah diri dalam hal membantu orang lain. Gunakan lebih banyak
waktu untuk membawa Alkitab,
meditasi, dan doa. Terapkanlah
prinsip-prinsip
Kristiani
dalam
menyelesaikan persoalan.

11 Jawaban saudara. Di bawah ini ada
beberapa kemungkinan jawaban.
a I Korintus 6:12-13, 19-20, dan
pasal7.
b I Korintus 7:3-4; Efesus 5:22-23.
c Keluaran 20: 13; 1 Korintus 6 dan
7; Yohanes 8:11.
d Roma 1:18-32; Imamat 18:22-23;
2 Petrus 2:6-10.
e Matius 5:6; 1 Korintus 6:11; Lukas
7:50.

Pasal8
1 Benar.

Pasal7
1 b) memuliakan Allah dengan tubuh-

mu.
2 b) tidak kawin dan tanpa keterlibatan
seksual.
3 c) melahirkan anak dan menjadi satu.
4 d) Hubungan perkawinan.
5 c) menolong dia mengerti bahwa
Allah mengampuni seorang berdosa yang bertobat.

2 Salah.
3 Salah.
4 Benar.

5 Benar.
6 Benar.
7 Benar.
8 Salah.
9 Benar.
10 Benar.
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10 d) Berpura-pura
bahwa III ereka akan
disembuhkan dan tidak akan mati.
(Ini tidak jujur, akan tet api saudara
bisa berdoa untuk k esernbuhan
mereka dan mendoro tg mereka
untuk berharap pada ii Ilah untuk
mengarnbil
alih bagi mereka.)
(Lihat jawaban e.)

11 Sa ah.
USaiah.

13 Benar.
14 Be' Tar.

16 rohani

HIDUP

dan jasmaniah

17 do-a

11 b) Ia berdoa untuk kelepa: dn asal itu
adalah kehendak Allah baginya.

18 rru nolong atau menjangkau

12 a) Menyendiri.

19 me nyelesaikan
20 pengampunan

PasalIO

21 su] acita

1 Benar.

22 () dng mana saja di antara ini) Menunjuk xan perhatian; menyatakan kasih;
mendengar; bersedia menolong; turut
bell luka; menawarkan bantuan; member sokongan; memberi penghiburan,
penzharapan,
dan dorongan.

2 Benar.
3 Salah.
4 Benar.
S Salah.
6 Benar.

Pasal II

7 Benar.

1 c)

nemperingatkan kita tentang suatu
-ersoalan yang perlu diperhatikan.

2 a)

dak mempedulikan Dia bilamana
ria berbicara kepada kita dalam
ara yang ain.

3 dj t-egitu

mengasihi

4 c) I ernuliaan
S b)

kita.

masa depan.

T 'tap beriman
tctap berbakti

kepada Allah dan
kepada-Nya.

6 a) I'engharapan.
7 d)

awar-menawar.

8 b) I iepresi.
9 c)

I,

ernentara

saudara

masih sehat.

8 Salah.
9 Benar.
10 Salah.
11 Benar.
12 Benar.

