
Pelajaran 7 

ALLAH 
MENYE 
KAMU 

AKAN 
LAMATKAN 

Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah 
Allah membinasakan segala sesuatu yang buruk dan jahat. 
Allah ingin menyelamatkan manusia. 
Allah menyelamatkan semua orang yang mentaati Dia. 
Allah akan menyelamatkan kamu. 

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini? 
Isilah huruf-huruf yang kurang. 

1. Allah menyelamatkan semua orang yang ment - - - - Dia. 

2. Allah menyuruh Nuh membuat sebuah b - - - - - - . 
3. Allah akan membinasakan segala sesuatu yang j - - - - . 
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Jawaban-jawaban 
1. mentaati 2. bahtera 3. jahat 

Kata-kata yang harus dipelajari 
Kapal yang dibuat oleh Nuh disebut bahtera. 
Mentaati adalah berbuat apa yang kamu disuruh perbuat. 
Air yang meliputi bumi disebut air bah. 

Allah rnembinasakan segala sesualu yang buruk dan jahat. 

tiaris-bawahilah semua perkataari dari <. ke 0 . 

n 

-1pakah yang akan kaniu perbuat, 
jikalau kamu mendapati 

Iten tang- ken tang busuk di antara 
kentang-kentang yang baik? 

Kamu Lentu akan membuang 
itentang-kentang yang busuk itu, 

dan menyimpan yang baik, bukan? 

Kaiau tidak, kentang-kentang yang 
busuk itu akan membusukkan 

kentang-kentang yang baik. 

Sekali perisliwa .Illah l-iarus bertindak seperti itu. 
0 Allah harus membersihkan duniaNya ini sebelum 

dunia menjadi jahat sama sekali. 
la harus menghapuskan semua perkelahian dan pembunuhan. 

Kebohongan, penipuan, caci-maki dan dosa-dosa lainnya. 
Allah ingin mempunyai dunia baru yang bersih. 

Orang-orang di dalam dunia baru itu harus baik semua. 
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Allah ingin menyelamatkan manusia. 

Sesudah Henokh naik ke surga, 
manusia menjadi bertambah jahat. 
Mereka tidak berhenti-henti berbuat jahat. 
Di seluruh dunia hanya Nuh dan 
keluarganya sajalah yang baik. 
.Allah mengangkat Nuh menjadi 
pembantuNya. 
Allah memberitahu Nuh: 
“Buatlah sebuah bahtera. 
Aku akan mendatangkan air bah. 
Orang-orang yang di dalam 
bahtera itu akan selamat.” 

*Allah mencintai manusia dan ingin 
menyelamatkan mereka. ** 
Ia menyuruh Nuh menceritakan kepada 
orang banyak tentang air bah itu. 
Hanya keluarga Nuh percaya perkataan Nuh. 
Isteri Nuh dan ketiga anak laki-lakinya 
beserta isteri mereka percaya Allah 
dan membantu Nuh menyiapkan kapal itu. 

Sementara Nuh membuat kapal itu orang banyak tertawa. 
Mereka berkata: “Bodoh kamu, mentaati Allah.” 

Nuh memberitahu orang-orang itu bahwa mereka juga harus 
mentaati Allah. 

Orang-orang itu terus saja tertawa. 

Pada waktu bahtera itu selesai, 
Allah menyuruh Nuh mengumpulkan makanan dalam bahtera, 

makanan bagi manusia dan bagi binatang. 
Allah akan menyelamatkan binatang-binatang juga. 

an keluarganya berbuat segala sesuatu yang difirmankan Allah. 
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i Allah menyelamatkan semua orang yang mentaati Dia. 

/ 

Untuk percaya padaMu dan untuk diselamatkan dari dosa, 
Tolonglah kami untuk taat seperti semua orang yang 
Melihat bahtera itu dan masuk ke dalamnya. 

Binatang- binatang dan burung-burung, 
berpasang-pasangan, datang dari segala jurusan. 
Gajah-gajah yang besar berjalan 
mendepak menuju ke bahtera. 
Kera-kera yang cerewet mengoceh. 

Burung-burung kecil 
terbang masuk bahtera. 
Kucing dan anjing lari 
masuk bersama-sama. 
Ayam-ayam berjalan masuk. 

I 
t 
I 

I 

Nuh dan keluarganyapun masuk. 
Dan Allah menutup pintu. 

Hujan mulai turun. Air bah datanglah. 
Semua orang yang di luar bahtera tenggelam. 

Mereka yang mentaati Allah, 
aman di dalam bahtera. 

Allah akan menyelamatkan kamu. 

Sekarang dunia ini penuh dengan dosa lagi. 
Allah akan membinasakan semua yang buruk. 

Tetapi Allah akan menyelamatkan kamu, 
apabila kamu mentaati Dia. 

Mintalah Allah menyelamatkan kamu dan keluargamu. 

%$is+ 
"; h Doa 

Ya Tuhan, tolonglah keluarga saya dan teman-teman saya 
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