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JANJI - PELAJARAN PERTAMA 
PERMULAAN DARI SEMUA PENCIPTAAN 

 
 
Bacalah Kejadian Pasal 1 dan 2. Pasal-pasal itu menceritakan tentang penciptaan dunia dan 
semua yang ada di dalamnya. 
 
Bagian I : Betul (B) atau Salah (S) 
______ Alkitab diawali dengan penjelasan tentang asal mula Allah 
______ Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari normal  
______ Tuhan tidak berawal dan berakhir 
______ Manusia diciptakan sebagai makhluk yang lebih tinggi dari hewan 
______ Teori evolusi sesuai dengan Cerita Alkitab tentang Penciptaan 
______ Perempuan diciptakan menjadi seorang teman bagi laki-laki 
______ Penciptaan Allah sempurna dan indah 
______ Manusia diciptakan dengan sudah ada dosa di dalam hatinya 
______ Kita berhutang kebaikan kepada Allah karena kebaikanNya 
 
Bagian II : Tandailah jawaban-jawaban yang benar 
 
1.  Berapa lama Allah sudah ada? 
 ______ Dia ada bersama-sama dengan penciptaan 
 ______ Dia ada dari kekekalan 
 ______ Alkitab tidak menyatakan hal itu kepada kita 
 
2.  Bagaimana dunia ini terjadi? 
 ______ Melalui proses  evolusi 
 ______ Tuhan menciptakannya 
 ______ Melalui suatu letupan keras yang tiba-tiba di alam semesta 
 
3.  Berapa lama waktu yang diperlukan Allah untuk menciptakan langit dan bumi? 
 ______ Bermilyar-milyar tahun 
 ______ Enam hari biasa 
 ______ Dalam suatu masa yang tidak diketahui 
 
4.  Seperti apakah dunia pada waktu penciptaan? 
 ______ Sudah berdosa 
 ______ Sempurna 
 ______ Kita tidak mengetahuinya karena Alkitab tidak menyatakannya 
 
5.  Apa yang istimewa dengan penciptaan laki-laki dan perempuan? 
 ______ Tuhan memberi mereka suatu jiwa yang hidup 
 ______ Mereka tidak berdosa 
 ______ Mereka diciptakan dalam gambar Allah 
 ______ karena manusia sempurna dia tidak pernah dapat jatuh ke dalam dosa 
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6.  Apa yang menjadi tugas manusia? 
 ______ Untuk memerintah dan memelihara bumi 
 ______ Untuk mendapatkan sebanyak mungkin hasil dari bumi 
 ______ Memperlakukan semua ciptaan sebagai karunia dari Tuhan 
 
7.  Apa yang harus menjadi tanggapan manusia karena kebaikanNya dalam penciptaan? 
 ______ Mengucap syukur kepada Tuhan karena kasihNya 
 ______ Bergantung lebih pada dirinya sendiri 
 ______ Memuji dan menyembah Tuhan 
 ______ Menyalahgunakan ciptaan bagi kesenangannya pribadi 
 
Bagian III : Untuk direnungkan dan didiskusikan. 
 
1.  Saat kita membaca Kejadian 1:1, apa yang tidak Alkitab coba buktikan? Mengapa tidak? 
 
 
 
 
2.  Apa yang digunakan Allah untuk menciptakan langit dan bumi? Bagaimana laki-laki dan 

perempuan dulu diciptakan? 
 
 
 
 
3.  Mengapa enam hari penciptaan begitu istimewa? Pada saat  yang sama mengpa hari-hari itu 

begitu biasa? 
 
 
 
4.  Apa yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan, sedang apa yang tidak 

diberikanNya kepada ciptaan-ciptaan yang lainnya? 
 
 
 
 
5.  Ketika Allah menyelesaikan penciptaanNya, apa yang Dia katakan? 
 
 
 
 
6.  Apa yang kita lakukan setiap hari atas ciptaan Allah yang indah? 
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JANJI - PELAJARAN KEDUA 
JANJI  ITU  DIBUAT  

 
 
Bacalah Kejadian Pasal 3. Dalam pasal ini kita membaca tentang kejatuhan umat manusia ke 
dalam dosa dan janji akan seorang Juruselamat  
 
Bagian I : Betul (B) atau Salah (S) 
______ Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa sepuluh perintah Allah.  
______ Tuhan memberikan mereka satu perintah untuk tidak makan dari pohon pengetahuan 

baik dan jahat 
______ Hukuman atas setiap ketidaktaatan adalah kematian 
______ Karena setan yang mencobai Adam dan Hawa supaya jatuh ke dalam dosa, maka 

kesalahan itu bukanlah ada pada mereka. 
______ Karena manusia langsung mati, maka Tuhan tidaklah benar-benar memenuhi janjiNya. 
______ Manusia berdosa karena makan dari buah yang dilarang 
______ Tuhan memberikan pada manusia satu kesempatan lagi setelah dosanya yang pertama 
______ Karena ketidaktaatannya, manusia kehilangan gambaran yang sempurna dan kudus dari 

Allah. 
______ Manusia juga dihukum dengan cara diusir dari Taman Firdaus. 
______ Tuhan melupakan manusia setelah mereka jatuh ke dalam dosa. 
______ Dalam kasihNya, Tuhan memberikan janji tentang seorang Juruselamat kepada 

manusia. 
______ Karena dosa Adam dan Hawa semua umat manusia sekarang ini dilahirkan dengan 

berdosa. 
 
Bagian II : Tandailah jawaban-jawaban yang benar. 
 
1.  Untuk tujuan apakah Tuhan memberi suatu perintah kepada manusia? 
 ______ Untuk melihat apakah manusia berdosa 
 ______ Untuk membiarkan manusia memperlihatkan kaih dan ketaatannya kapada 

Tuhan. 
 ______ Untuk membiarkan manusia menjadi lebih kudus dengan menjadi taat. 
 
2.  Mengapa Adam dan hawa makan buah yang dilarang itu? 
 ______ Mereka tidak memiliki banyak hal untuk dinikmati di taman Firdaus. 
 ______ Mereka dicobai oleh setan. 
 ______ Mereka berpikir bahwa mereka dapat menjadi pandai seperti Allah. 
 ______ Mereka tidak tahu bahwa melakukan hal itu adalah salah. 
 
3.  Apakah akibat-akibat dari dosa itu 
 ______ Mereka mati seketika 
 ______ Mereka kehilangan gambar Allah yang sempurna dan kudus 
 ______ Tuhan tidak pernah berbicara kepada mereka lagi 
 ______ Dosa memisahkan mereka dari Allah secara kekal 
 ______ Mereka harus mengenakan pakaian sejak saat itu. 
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4.  Janji apa yang diberikan Allah kepada umat manusia? 
 ______ Setan tidak lagi akan mengganggu mereka. 
 ______ Mereka akan memiliki kesempatan kedua. 
 ______ Bahwa seorang Juruselamat akan membebaskan mereka dari kekuasaan setan. 
 ______ Bagaimanapun juga mereka tidak akan mati. 
 
5.  Mengapa Tuhan menjanjikan seorang Juruselamat pada mereka? 
 ______ Karena Dia merasa menyesal pada umat manusia  
 ______ Dia merasa bertanggungjawab atas apa yang terjadi. 
 ______ Karena tidak ada lagi harapan bagi umat manusia untuk diselamatkan dari 

dosa. 
 ______ Tuhan menjanjikan kepada mereka seorang Juruselamat karena kasihNya 

yang besar. 
 
Bagian III : Untuk Direnungkan dan Didiskusikan  
 
1.  Mengapa Tuhan memberikan satu perintah untuk dipenuhi manusia? 

2.  Dosa-dosa apakah yang dilakukan Adam dan Hawa? 

3.  Apakah akibat dari dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? 

4.  Mengapa janji tentang Juruselamat adalah satu-satunya jawaban bagi ketidaktaatan manusia 
yang berdosa? 
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JANJI ALLAH – PELAJARAN TIGA 
JANJI ITU DITEPATI 

 
 

Bacalah Injil Lukas dalam Perjanjian Baru.  Dalam Injil ini kita akan belajar tentang kelahiran, 
kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. 
 
Bagian Satu :  Benar (B) atau Salah (S). 
 
_____ Yesus Kristus adalah Juruselamat yang dijanjikan. 
_____ Sangat sedikit orang yang merindukan dan menanti-nantikan Juruselamat. 
_____ Kristus telah lahir sesuai dengan rencana kekal Allah. 
_____ Tidak ada orang yang tahu sebelumnya dimana Kristus akan dilahirkan. 
_____ Malaikat-malaikat mengumumkan kelahiran Kristus untuk merendahkan para gembala 
_____ Para gembala merasa sedikit gembira dengan kenyataan bahwa Kristus telah lahir. 
_____ Ketika masih bayipun Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. 
_____ Yesus hanya datang untuk meyelamatkan manusia. 
_____ Hanya orang miskin dan yang membutuhkan saja yang akan diselamatkan.  
_____ Yesus menunjukkan mujizat-mujisat untuk membuktikan bahwa Dia adalah Anak Allah  

yang berkuasa. 
 
Bagian II :  Tandai jawaban-jawaban yang benar. 
1.  Mengapakah Juruselamat itu harus Allah yang sejati? 
 _____ Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri 
 _____ Hanya Allah yang dapat mentaati hukum Taurat dengan sempurna 
 _____ Alkitab telah mengatakan bahwa Juruselamat adalah Allah yang sejati. 
 
2.  Mengapa Juruselamat haruslah juga manusia yang sejati? 
 _____ Ia perlu lahir dibawah hukum Taurat agar Ia mentaatinya 
 _____ Ia harus lahir  dalam dosa. 
 _____ Alkitab telah meramalkan itu. 
 
3.  Mengapa Kristus lahir dalam kandang di Betlehem? 
 _____ Dia datang pertama-tama untuk menyelamaykan orang yang malang. 
 _____ Tuhan telah meramalkan itu melalui para nabi di Perjanjian lama. 
 _____ Tuhan  ingin dilahirkan dalam segala kerendahan hati. 
 _____ Tuhan tidak dapat menyediakan bagi Yusuf dan Maria suatu tempat yang lebih  

baik.  
 
4.  Apakah berita yang disampaikan Kristus kepada semua orang? 
 _____ Allah mengutus Dia untuk menghukum semua orang berdosa. 
 _____ Orang kaya tidak akan disamakan. 
 _____ Orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. 
           _____  Bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. 
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5.  Mengapa Kristus melakukan begitu banyak mujizat? 
 _____ Dalam kasihNya Dia melihat kebutuhan dan menolong orang-orang kemanapun  

Ia pergi. 
 _____ Dia ingin agar orang-orang menjadikan Ia raja di dunia ini. 
 _____ Dia ingin membuktikan bahwa Ia adalah Anak Allah yang Mahakuasa. 
 
6.  Siapa sajakah yang diselamatkan? 
 _____ Mereka yang percaya kepada Kristus. 
 _____ Mereka yang percaya kepada Kristus dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. 
 _____ Mereka yang berusaha melakukan yang terbaik di dunia dan mengasihi setiap  

orang 
 
Bagian III :  Untuk dipikirkan dan didiskusikan. 
 
1.  Mengapa orang-orang Yahudi tidak mempunyai alasan untuk menolak Yesus sebagai satu-

satunya Juruselamat mereka? 

 

 

 

2.  Jika sang Juruselamat adalah manusia sejati mengapa Allah tidak mengambil saja salah 
seorang dari manusia? 

 

 

 

3.  Mengapa  Allah tidak menyelamatkan manusia dengan ke-Mahakuasa-anNya saja? 

 

 

 

 

4.  Mengapa setan berusaha sangat keras agar pendengar-pendengar Firman Tuhan tidak percaya 
kepada Kristus? 

 

 

 

5. Jika Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, mengapa Dia menunjukkan 
begitu banyak mukjijat?  

 
 




