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Dalam ujian ini ada sepuluh pernyataan. Beberapa diantaranya menyatakan
kebenaran, namun ada juga yang salah. Setelah membaca Yohanes 1:1-18, dan
bahan bacaannya, bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini. Jika kalimat tersebut
sama maksudnya dengan Injil Yohanes, dan bahan bacaan kita, tuliskan Benar atau
huruf B. Jika pernyataan tidak benar, berilah huruf S atau Salah di tempat yang
telah disediakan. Contohnya adalah sebagai berikut:
0. Kristus adalah Anak Allah.
Saudara harus tahu bahwa kalimat di atas adalah benar. Jadi tuliskan B atau benar
di tempat yang tersedia.
B

0. Kristus adalah Anak Allah.
Sekarang, bacalah 10 kalimat di bawah ini dan tuliskan B atau S.
1. Yohanes memberi kita sejarah tentang Kristus, Anak Allah.
2. Anak Allah disebut Firman dan Terang
3. Pada mulanya Allah menciptakan Firman.
4. Anak Allah menunjukkan kepada kita jalan kepada Allah.
5. Yohanes Pembaptis bukanlah terang itu namun memberikan
kesaksian tentang terang itu.
6. Jika ayah saya adalah seorang anak Allah, maka saya juga
seorang anak Allah.
7. Ketika Kristus datang ke dunia ini, setiap orang menerimaNya dengan sukacita.
8. Musa adalah seorang nabi besar, dan kasih karunia dan
kebenaran datang melalui dia.
9. Banyak orang telah melihat Allah.
10. Jika saya percaya kepada Kristus, saya akan dijadikan
seorang anak Allah.
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1. Yohanes berkata, “Akulah Kristus.”
2. Yohanes memanggil Yesus, “Anak Domba Allah.”
3. Yohanes melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke
atas kepala Tuhan Yesus.
4. Andreas, Filipus, Simon Petrus, dan Natanael dijadikan anakanak Allah.
5. Andreas mendengar dari Yohanes tentang Tuhan Yesus, dan
Dia membawa Petrus kepada Tuhan.
6. Mujizat pertama adalah tanda kepada murid-murid Yesus
bahwa Dia adalah Anak Allah.
7. Yesus mengusir mereka yang berjualan di Rumah Tuhan.
8. Kristus tahu bahwa Dia akan menyerahkan hidup-Nya dan
mendapatkannya kembali.
9. Kristus mengetahui isi hati setiap orang.
10. Jika seseorang mau menerima Kristus, Kristus juga akan
menerimanya.
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Sekarang kita dapat membaca banyak hal yang bertentangan dengan firman Allah.
Dalam pelajaran ini kami mencoba menampilkan kenyataan-kenyataan yang sesuai
dengan firman Allah. Namun demikian dalam ujian ini, beberapa kalimat tidaklah
benar. Saudara perlu memberi tanda mana yang benar mana yang salah.
1. Nikodemus adalah seorang yang sangat jahat.
2. Kelahiran kembali terjadi pada saat seseorang percaya
kepada Kristus dan menerima-Nya.
3. Hanya orang jahat saja yang perlu lahir baru.
4. Allah mengutus Anak-Nya untuk menghukum dunia.
5. Yohanes menginginkan orang-orang untuk mengikutinya.
6. Barangsiapa yang percaya kepada Kristus menerima hidup
yang kekal.
7. Wanita yang ada di dekat sumur yang diajak berbicara oleh
Tuhan Yesus adalah seorang wanita yang baik.
8. Untuk mendapatkan Air Hidup, saya harus mengakui bahwa
saya adalah orang berdosa dan datang kepada Yesus.
9. Wanita itu memanggil orang lain untuk datang kepada
Kristus.
10.Mujizat kedua yang dilakukan Kristus adalah penyembuhan
pada seorang anak dari pejabat yang terhormat.
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1. Orang yang sudah sakit 38 tahun mempunyai banyak teman
untuk menolongnya.
2. Kristus menolong orang lumpuh itu dengan membawanya
ke dokter.
3. Orang-orang Yahudi merasa sangat senang karena Kristus
menyembuhkan laki-laki itu pada waktu hari Sabat.
4. Orang yang mendengar Firman dan percaya kepada Kristus
mempunyai hidup kekal.
5. Allah memberikan kuasa kepada Anak-Nya untuk juga
memberikan hidup.
6. Allah dan Alkitab memberikan kesaksian tentang Kristus.
7. Banyak orang akan mengikut Yesus jika Dia berjanji untuk
memberikan kekayaan kepada mereka.
8. Ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas
air, mereka sangat takut.
9. Kristus adalah Roti sejati yang turun dari sorga.
10.Banyak murid Kristus yang tidak yakin bahwa Dia adalah
Anak Allah yang hidup.
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1. Saudara-saudara (adik-adik) Tuhan Yesus percaya akan Dia
sejak semula.
2. Jika seseorang akan melakukan kehendak Allah, Allah akan
menunjukkan kepadanya kebenaran pengajaran Kristus.
3. Jika saya percaya dalam Kristus, saya dapat menunjukkan
kepada orang lain tentang air kehidupan itu.
4. Para prajurit berkata, “Belum pernah seorang manusia
berkata seperti orang itu!”
5. Yesus berkata bahwa wanita yang berbuat dosa itu
sepantasnya mati.
6. Yesus berkata bahwa wanita tersebut boleh tetap berbuat
dosa.
7. Terang yang sejati menunjukkan kepada kita satu-satunya
jalan menuju kepada Allah.
8. Saya memerlukan kekuatan untuk berhenti berdosa.
9. Iblis adalah bapa segala dusta.
10.Abraham hidup ratusan tahun sebelum Kristus, tetapi
Kristus berkata bahwa Dia telah ada sebelum Abraham.
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1. Anak Allah adalah Anak Domba Allah dan Terang Dunia.
2. Orang buta membasuh lumpur di matanya dengan air,
kemudian dia dapat melihat.
3. Setelah penyembuhan orang buta itu, banyak orang berkata
bahwa Yesus adalah seorang berdosa.
4. Orang yang buta sejak lahir itu percaya bahwa Yesus adalah
Anak Allah.
5. Tuhan Yesus adalah Pintu ke Sorga yang diberikan oleh
Allah.
6. Sang Gembala yang Baik memberikan hidup-Nya bagi
domba-domba-Nya.
7. Domba yang sejati mengikuti Kristus dan mendengar suaraNya.
8. Domba dapat direnggut dari tangan Allah Anak dan tangan
Allah Bapa.
9. Di dalam Injil Yohanes, kita melihat bahwa semua orang
tidak percaya kepada Kristus.
10. Jika saya datang kepada Kristus, mengakui-Nya sebagai
gembala saya, Dia akan senantiasa memelihara saya.
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1. Maria, Marta, dan Lazarus tinggal di Betania.
2. Lazarus menjadi sakit dan meninggal.
3. Yesus menangis di depan kuburan Lazarus.
4. Anak Allah memanggil Lazarus supaya keluar dari kubur.
5. Anak Allah dapat memberi hidup bagi mereka yang mati di
dalam dosa.
6. Kayafas mengatakan bahwa lebih baik satu orang mati bagi
banyak orang.
7. Banyak orang Yahudi yang melihat apa yang telah Yesus
kerjakan menjadi percaya kepada-Nya.
8. Banyak orang menyebut Yesus Raja Israel.
9. Allah berbicara kepada Anak-Nya dari Surga.
10. Dia yang percaya kepada Kristus percaya juga kepada
Allah Bapa.
Apakah Saudara mempunyai teman-teman yang Saudara ingin supaya kami
kirimkan bahan kursus ini? Jika ada tuliskanlah nama dan alamat mereka di bawah
ini.
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1. Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa.
2. Mereka yang disucikan Kristus benar-benar suci.
3. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk
mengkhianati Kristus.
4. Kristus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati-Nya.
5. Kristus juga mengetahui bahwa Petrus akan menyangkalNya.
6. Kristus mengajar murid-murid-Nya bahwa Dia akan mati
dan bangkit kembali.
7. Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa.
8. Allah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita.
9. Kristus memberikan damai-Nya kepada semua orang yang
mengasihi-Nya.
10. Kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan
melakukan perintah-perintah-Nya.
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1. Kristus adalah pokok anggur yang benar dan mereka yang
percaya kepada-Nya adalah ranting-ranting-Nya.
2. Setiap orang cukup suci dalam dirinya sendiri untuk berdiri
di hadapan Tuhan.
3. Firman Allah menyucikan kita.
4. Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mati bagi kita.
5. Jika kita melakukan apa yang Kristus ajarkan, kita adalah
sahabat-sahabat-Nya.
6. Roh Kudus bersaksi tentang Kristus.
7. Menerima Kristus berarti menerima Allah.
8. Yesus berjanji kepada murid-murid-Nya bahwa setiap orang
akan mengasihi mereka.
9. Kristus berdoa bagi mereka yang akan percaya kepadaNya.
10. Sebagaimana ada banyak jalan kepada Allah, maka Kristus
hanyalah salah satu jalan tersebut.
Dapatkah Saudara memikirkan kawan-kawan yang lain? Tuliskanlah di bawah ini
nama dan alamat sahabat-sahabat Saudara dan kami akan mengirimi mereka bahan
ini.
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1. Kita membaca doa Tuhan Yesus kepada Bapa dalam pasal 17.
2. Hanya Tuhan Yesus Kristus-lah yang memiliki kuasa untuk
memberikan kehidupan kekal.
3. Kehidupan kekal hanya datang melalui pengenalan akan
satu-satunya Allah yang sejati dan akan Yesus Kristus.
4. Saya seharusnya bekerja dengan tiada berhenti untuk
mendapatkan keselamatan dari Allah.
5. Firman Allah telah memberikan perkataan-perkataan Allah
kepada kita.
6. Para orang kudus dan malaikat perlu menjadi pengantara
bagi kita.
7. Firman Allah selalu benar.
8. Kristus berdoa bagi dunia supaya dunia percaya bahwa
Bapalah yang telah mengutus-Nya.
9. Kristus berdoa agar kasih yang sama yang Bapa berikan
kepada-Nya akan ada di dalam mereka yang mengenal bahwa
Bapa telah mengutus Anak-Nya.
10. Bapa tidak mengasihi Anak karena jika Dia telah mengasihi
Anak-Nya, Allah tidak mungkin membiarkan Anak-Nya
mati disalibkan.
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1. Anak Allah menjadi manusia dan mati karena dosa-dosa
kita.
2. Imam Besar dan orang Farisi tawar-menawar dengan Yudas
untuk mengkhianati Kristus.
3. Petrus sedih karena dia tidak dapat pergi ke tempat di mana
Yesus diadili.
4. Pilatus bertanya, “Apakah kebenaran itu?”
5. Orang banyak ingin menyalibkan Barabas dan bukan Kristus.
6. Orang-orang jahat mengenakan mahkota duri di kepala Yesus
dengan penuh penghinaan.
7. Imam besar percaya bahwa Yesus adalah Raja yang sejati.
8. Tiga orang disalibkan di atas kayu salib.
9. Kristus tidak dapat mengampuni orang-orang yang
menyalibkan-Nya.
10. Kristus dikuburkan di kuburan dalam sebuah taman di
dekat tempat

Dia disalibkan.
Jika Saudara punya teman-teman yang lain, tuliskanlah nama dan alamat mereka
dan kami akan mengirimkan bahan-bahan ini kepada mereka.
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1. Manusia menyalibkan Kristus, tetapi Allah membangkitkanNya dari antara orang mati.
2. Maria Magdalena berkata kepada Yohanes dan Tomas bahwa
Tuhan dicuri dari kubur.
3. Maria bukanlah orang yang pertama melihat Kristus setelah
dibangkitkan.
4. Ketika Yesus menyebut nama Maria, dia mengenali-Nya.
5. Kristus menghembuskan nafas-Nya kepada murid-muridNya dan memberikan kepada mereka Roh Kudus.
6. Tomas melihat Kristus dan berseru, “Ya Tuhanku dan
Allahku!”
7. Tuhan menampakkan diri sekali kepada murid-murid-Nya
sesudah kebangkitan-Nya.
8. Kristus bertanya tiga kali kepada Petrus apakah dia
mengasihi-Nya.
9. Yohanes adalah murid yang menuliskan semua hal ini.
10. Saya dapat diselamatkan sekarang jika saya percaya kepada
Kristus sebagai Anak Allah dan Juruselamat dunia.

13

SEKARANG…
BAGAIMANA SELANJUTNYA?
Kami mengucapkan selamat pada Saudara karena telah
menyelesaikan kursus mengenai kehidupan Tuhan Yesus ini. Sesudah
menerima hasil ujian Saudara, kami akan mengkoreksinya dan
mengirimkan lanjutan kursus ini. Ada banyak lagi kursus yang kami
tawarkan yang akan membawa berkat rohani bagi Saudara.
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APAKAH YANG AKAN SAUDARA LAKUKAN?
Saudara telah membaca 12 pelajaran dan 21 pasal Injil Yohanes. Saudara telah
mempelajari bahwa Yesus, Anak Allah, tidak berdosa, namun mati bagi dosa kita.
BAGAIMANA MENURUT SAUDARA?
Silahkan baca baik-baik pernyataan berikut ini dan tuliskanlah BENAR di samping
kalimat yang Saudara anggap benar.
1. Saya mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah.
2. Saya mengerti bahwa Dia mati untuk menyelamatkan umatNya dari dosa-dosa mereka.
3. Saya percaya bahwa saya adalah orang berdosa dan bahwa
Yesus telah mati bagi saya.
4. Saya sekarang menerima-Nya sebagai Juruselamat saya.
(Jika Saudara sudah percaya, tuliskanlah tanggal Saudara
menerima Kristus.)
5. Saya akan hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Allah
karena Dia telah mengampuni dosa saya dan telah
menyelamatkan jiwa saya.
Tuliskanlah dengan kata-kata Saudara sendiri di tempat yang telah tersedia di
bawah ini kemana Saudara akan pergi saat meninggal dan sebutkan alasannya.

Jika Saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan, tuliskanlah di bawah ini.

15

