
Pelajaran 8 

ALLAH AKAN 
MEMELIHARA 
KAMU 

Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah 

Allah memelihara orang-orang yang mentaati Dia. 
Allah senang apabila kita mengucapkan “Terima kasih” kepadaN ya. 
Sebagai ucapan terima kasih, kita memberi persembahan kepada Allah. 

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini? 
Lingkarilah jawaban yang benar. 

1. Berapa hari hujan turun? empat sepuluh empat puluh 

2. Berapa orang di luar bahtera itu yang tetap hidup? 
semua sepuluh tak seorangpun 

3. Tanda apakah yang diberikan Allah kepada Nuh? 
Pelan@ bintang- bintang 
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I 
1 
I 

Jawa ban-jawaban 

1. ernpat puluh 2. tak seorangpun 3. pelangi 

Allah memelihara orang-orang yang mentaati Dia. 
Garis-bawahilah semua perkataan dari. keg . 

Pada waktu air bah itu naik, 
bahtera itupun naik. 

Bahtera itu terapung-apung di atas air 
yang meliputi bumi. 

Nuh dan isterinya beserta tiga 
anak laki-lakinya dan isteri mereka, 

aman di dalam bahtera itu. 9 

untuk dimakan. 
Rumput dan jerami. 
Biji-bijian. 
Padi, gandum, dan buah-buahan kering. 

Allah dan Nuh memelihara 

Kemudian itu Allah inembuat 
angin menghembus untuk 

mengeringkan bumi. 
Air muiai turun. 

Bahtera itu terkandas 
pada puncak sebuah gunung 

dan tinggal di situ. 

36 



Nuh dan keluarganya tinggal dalam 
bahtera sampai tanah itu kering. 

Setahun penuh mereka tinggal dalam bahtera. 
Allah memelihara mereka selama 

mereka dalam bahtera itu. 

Akhirnya bumipun kering. 
Nuh membuka pintu. 
Semuanya keluar dari 

bahtera mendapatkan sinar matahari, 
Nuh dan keluarganya, 

semua binatang dan burung. 

Semuanya senang, sebab mereka selamat dan 

Pikirlah tentang ha1 ini 

Pernahkah kamu merasa takut sementara ada tofan? 
Siapakah yang hadir untuk memelihara kamu? 
Siapa menolong Nuh menyelamatkan keluarganya dan 
binatang-binatang itu? 
Siapa akan membantu ibu bapamu memelihara kamu? 
Siapa yang menumbuhkan makanan (sayur, padi, buah-buahan) 
supaya kamu dapat memakannya? 
Apakah kamu berterima kasih kepada Allah atas makananmu? 
Atau atas pemeliharaanNya sementara tofan itu? 
Atau atas perlindunganNya setiap hari? 
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t Allah senang apabila kita 
i menguca pkan, “Teri ma kasi h” 
I Hal yang pertama-tama dibuat 
I oleh Nuh adalah berterima 

kasih kepada Allah. 
O Nuh berterima kasih kepada Allah 
karena Allah memelihara dia dan 
keluarganya dan semua 
binatang-binatang dan burung. 0 

Nuh berterima kasih kepada Allah atas dunia baru 
yang bersih, tempat kediamannya. 
Sebagai ucapan terima kasih, Nuh memberi persembahan. 

I 

Allah senang sebab Nuh mengucapkan terima kaaih. 0 

Allah berjanji kepada Nuh, “Aku tidak akan 
membinasakan dunia lagi dengan air.”. 

Pelangi adalah tanda perjanjian Allah. 
Bilamana kamu melihat pelangi, rngatlah : 

“Allah akan memelihara kamu. a 

Sebagai ucapan terirna kasih, kita rnernberi persembahan kepada Allah. 
Kita membawa persembahan kita ke rumah Allah. 
Belajarlah doa ini untuk diucapkan kepada Allah, 

bilamana kamu memberi persembahan “terima kasih” kepadaNya. 

I Doa 
Terima kasih, ya Allah, atas segala pemeliharaanMu, 
Atas rumah, makanan, pakaian, yang pemberianhlu. 
Terimalah persembahan sedikit yang kubawa 
Sebagai ucapan syukur atas semua. 

Sekarang isilah Buku Kerja untuk Pelajaran 
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