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IDENTITAS DAN MARTABAT MANUSIA 
Kejadian 1:24 – 2:25 

 
Apa yang dipercayai umat Kristen sangat penting bagi kehidupannya. Berdasarkan 
keyakinan-keyakinan iti kita membangun hubungan yang sehat dengan Allah dan sesama. 
PA kali ini akan mendalami apa yang seharusnya diketahui oleh setiap orang Kristen 
tentang nature manusia. PA bertujuan untuk menemukan sumber identitas dan martabat 
kita sebagai manusia yang diciptakan dalam gambar Allah. 
 
1. Apa yang membuat Anda merasa bahagia dengan diri Anda? (jujurlah!) 
2. Baca Kejadian 1:24-2:25. Manusia diciptakan pada hari yang keenam. Hak istimewa 

apa yang Allah bertikan kepada nmanusia (1:24-31)? 
3. Bandingkan kedua cerita tentang penciptaan manusia (1:26-30 dan 2:4-25). Apa 

perbedaan penekanan dari masing-masing cerita? Dari kedua cerita tersebut, apa yang 
diajarkan tentang diri kita? 

4. Bagaimana hubungan Allah dengan Adam (2:15-18)? 
5. Bayangkan pertama kali Adam mulai kehidupannya hanya dengan binatang-binatang 

di sekitarnya tanpa berhubungan dengan Allah. Perbedaan apa yang ia rasakan selama 
itu? 

6. Seperti Adam, kita juga memerlukan hubungan secara pribadi dengan Allah. 
Bagaimana pengenalan akan Allah berpengaruh terhadap cara hidup dan cara 
pandang Anda tentang diri sendiri? 

7. Adam diberi kebebasan penuh di Taman Eden, kecuali mengambil buah pohon 
pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat (2:15-17). Menurut Anda, apa 
pengaruhnya penempatan pohon larangan terhadap Adam? Apa yang Adam pelajari 
tentang Allah melalui larangan tersebut? 

8. Manfaat apa yang telah Anda terima dari kebebasan dan batasan yang Allah berikan 
pada Anda? 

9. Ketika Adam memberi nama hewan-hewan itu, ia menyadari suatu kebutuhan akan 
pasangan yang belum ia temukan (ayat 18-25). Hubungan seperti apakah yang 
dimaksudkan antara Adam dan Hawa? Dalam hal apa, Hawa mengiusi kebutuhan 
akan pasangan dan penolong, yang tak dapat dipenuhi baik oleh Allah maupun 
hewan? 

10. Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja (ayat 18). Dari 
pengalaman Anda, apa masalah hidup sendirian? Bagaimana dampak rasa kesendirian 
pada kesadaran identitas dan harga diri Anda? 

11. Bagaimana perikop ini menolong Anda mengerti bahwa Anda memiliki martabat dan 
harga diri? 

 


