
Pelajaran 6 

ALLAH AKAN 
MEMBAWA KAMU 
KE SURGA 

Peiajarilah hal-ha1 ini tentang Allah. 

Allah membawa Henokh ke surga, tanpa Henokh mengalami kematian. 
Allah menyediakan rumah yang indah bagimu di surga. 
Hiduplah (bergaullah) dengan Allah. Ia akan membawa kamu ke surga. 

’ Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini? 
Kata-kata yang di sebelah kiri menyempurnakan kalimat-kalimat 
yang di sebelah kanan. Buatlah garis dari kata di sebelah kiri 
ke bagian kalimat yang tepat di sebelah kanan, seperti ini: 

adalah rumah Allah yang indah. 

Henokh ingin supaya kamu hidup bergaul dengan Dia. 1 

Surga dapat hidup bergaul dengan Allah dan pergi 
ke surga. 

Kamu 0 pergi ke surga tanpa mengalami kematian. 
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Allah membawa Henokh ke surga tanpa dia mengalami kematian. 

Garis-bawahilah semua perkataan dari ke . 

Adam mempunyai banyak anak 
laki-laki dan perempuan. 
Anak-anak itu mempunyai banyak 
anak laki-laki dan perempuan. 
Keturunan mereka banyak. 

eAllah mencintai semua orang. 9 

Allah ingin bergaul dan bercakap-cakap dengan mereka. 
Allah ingin membawa mereka ke surga. 

Tetapi ada banyak orang yang tidak mencintai Allah. 
Mereka tidak berdoa dan tidak bercakap-cakap dengan Allah. 

Mereka seperti Kain. 
Mereka ingin berbuat sekehendak hati.mereka. 

Mereka tidak mau berbuat apa yang 
difirmankan Allah kepada mereka. 

Mereka tidak mau bergaul dengan Allah. 
@Dosa mereka menceraikan mereka dari Allah. 

28 



Tetapi Henokh mencintai Allah. 
Henokh datang kepada Allah seperti Habe 
yaitu dengan seekor anak domba yang 
dibunuh karena dosa Henokh. 
Allah mengampuni perbuatan-perbuatan 
buruk yang telah diperbuat oleh Henokh. 
Allah menghapuskan dosa Henokh dan menjadikan 

, 
I 

I 

I 
1 

-tiap hari Henokh bercakap-cakap 
* dengan Allah apabila ia berdoa.. 
* Tiap-tiap hari Henokh hidup bergaul 

dengan Allah, bila ia melakukan apa 
yang Allah perintahkan kepadanya.. 

Henokh sedang menuju ke surga, 
ketika ia hidup bergaul dengan Allah. 

Allah dan Henokh saling mencintai. 
Allah mengizinkan Henokh menolong 

Dia dalam pekerjaanNya. 
Henokh menceritakan kepada 

tetangga-tetangganya tentang Allah. 
Allah memberitahu Henokh apa 

yang harus dikatakannya. 
Henokh berusaha supaya orang lain juga 

ingin hidup bergaul dengan Allah. 
Kebanyakan mereka tidak mau mendengar. 

Mereka adalah orang-orang yang amat berdosa seperti Kain. 
/ 

Orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah 
akan ke surga apabila mereka mati.* 
Tetapi Allah membawa Henokh ke surga, 
tanpa mengalami kematian. 
Allah membawa Henokh pulang bersama Dia 
ke rumahNya yang bagus dan indah itu. 
Di sana segala sesuatu sempurna. 
Dan semua orang hidup bahagia. 
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Di surga Allah mempunyai rumah yang indah untukmu. 
Di sana tidak ada sesuatu yang akan menyakiti kamu. 
Kamu akan selalu sehat benar-ben= dan berbahagia. 

Kamu tidak akan pernah sakit atau kelaparan ataupun kedinginan. 

Di surga kamu akan mempunyai banyak teman yang baik-baik. 
flerutama sekali, kamu akan tinggal bersama Allah 

yang niencintai kamu dan ingin membawa kamu ke sana. 

, 

! 

I 
I Di surga tiaptiap orang akan mempunyai segala apa yang dia perlukan. 

I 

Hiduplah bergaul dengan Allah. 
Dia akan membawa kamu ke surga. 

Allah menyuruh Juniselamat 
untuk mengangkat dosa-dosamu. 

~Juruselamat itu adalah Anak Ailah 
-namaNya Yesus. 0 

.Yesus datang untuk menolong kamu 
hidup bergaul dengan Allah. 0 

Mintalah Dia mengampuni dosa-dosamu. 
Terimalah Yesus sebagai Juruseiamatmu. 

Tiap hari berbicaralah kepada Allah di dalam doamu. 
Perbuatlah apa yang Ailah firmankan dalam Alkitab. 

Dengan cara inilah kamu hidup bergaul dengan Allah. 
Ia akan membawa kamu ke surga. 

tidak dapat melihat Yesus, namun Ia ada. 

,.k 

Belajarlah doa ini. 
Marilah Yesus, jadilah Juruselamatku. 
Hapuskanlah semua dosaku, 
Supaya aku dapat masuk surga. 
Tolonglah aku setiap hari hidup bergaul dengan Allah. 

Sekarang isilah Buku Kerja untuk Pelajaran 6. 

30 


