
Pelajaran 9 

ALLAH 
MENDENGAR 
DOAMU 

Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah 

Suatu nama lain untuk Allah iaiah Tuhan. 
Ada orang yang membuat ilah mereka sendiri. 
Tuhan adaiah Allah yang esa dan benar. 
Allah menghendaki kamu berdoa kepadaNya. 

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini? 

Garis-bawahil+ah jawaban yang tepat. 

1. 

2. 

3. 

Allah menghendaki kamu berdoa kepada siapakah? 
kepada ilah-ilah yang dibuat oleh manusia 

Kamu harus merasa bagaimanakah terhadap Allah? 
mencintai Dia takut akan Dia melupakan Dia 

Apakah nama lainnya untuk Allah? 
Yang Mulia Tuhan Yang Tak Dikenal Prinsip 

kepada Tuhan Allah 
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Ja wa ban-jawa ban 

1. kepadoi Tuhan A M  2. mencintai Dia 3. T u b  

Ada orang yang membuat ilah mereka sendiri. 
Garis-bawahilah semua perkataan dari O ke 0 . 

Sesudah air bah anak-anak Nuh mempunyai 
banyak anak dan cucu-cicit. 
Di bumi ada banyak orang lagi. 

Nuh dan anak-anaknya menceritakan tentang Allah 
kepada orang banyak itu. 
0 Tetapi orang-orang itu tidak mencintai Allah seperti Nuh.. 
0 Mereka ingin berbuat segala sesuatu sesuka hati mereka. 
Mereka tidak mau mendengarkan ibu bapa mereka, 
atau nenek mereka, 
ataupun Allah. 

Seorang yang bernama Nimrod 
mengangkat dirinya menjadi raja. 
Ia menghendaki orang banyak itu 

mentaati dia-bukan Allah. 
Nimrod menjauhkan orang-orang itu dari Allah.. 

* Mereka mulai berdoa 
kepada matahari dan bulan 

dan membuat ilah mereka sendiri.* 

~ 

. -  
9 

Orang-orang itu membuat 
batu bata untuk 

membangim sebuah -- kota dan sebuah 
menara yang tinggi. 

--  
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I 
Allah melihat apa yang 

dikerjakan orang-orang itu. 
Ia mengetahui bahwa mereka sedang 

*Sementara waktu Allah membiarkan 
mereka berbuat sekehendak 

hati mereka. 
emudian itu Allah menghentikan mereka. 0 

Allah tidak mendatangkan air bah lagi. 
Ia hanya membuat orang-orang 

itu berkata-kata dalam 
bermacam-macam bahasa. 

4 

melakukan yang salah. I 

Orang-orang itu tidak 
dapat bercakap-cakap bersama-sama. 

Mereka saling tidak mengerti. 
Mereka tidak dapat bekerja bersama-sama. 

Karena itu mereka berhenti 
membangun menara itu. 

Mereka menamai tempat itu Babel. 
Babel berarti kacau-balau. 

I 

Orang banyak itu meninggalkan Nimrod dan Babel. 
Mereka pergi ke segala jurusan. 
Keluarga-keluarga tinggal bersama-sama. 
Kemudian itu kelompok-kelompok 
keluarga tinggal bersama-sama. 
Mereka membangun kota-kota mereka sendiri. 
*MeTeka lupa akan Allah yang esa dan benar. 

Di manapun orang banyak itu tinggal, 
reka membuat ilah mereka sendiri: 

ilah besar dan ilah kecil, 
ilah dari kayu dan dari batu, 

ilah dari perak dan emas. 
.Mereka berdoa kepada ilah-ilah yang mereka buat itu: 
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I 

I 

Tuhan adalah Allah yang esa dan benar. 

Ilah-ilah yang dibuat orang-orang itu 
tidak dapat mendengar. 

Ilah yang mereka buat itu tidak dapat berbicara. 
Ilah-ilah itu tidak daptrt melihat. 

Mereka tidak dapat mencintai manusia, 
seperti Allah. 

ereka itu bukan Allah yang sungguh dan benar. 

*Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar. 
Ia mendengar, berbicara dan melihat. 

g banyak itu telah melupakan Allah yang benar. 
Tetapi Allah tidak melupakan mereka. 

lah masih mencintai mereka dan ingin menolong mereka. 

Allah mendengar doamu. 

Kamu tidak dapat melihat Allah yang esa dan benar, 
tetapi Ia ada bersama kamu. 

Bilamana kamu berbicara kepada Allah yang benar, Ia mendengar kamu. 
Allah ingin kamu berbicara dengan Dia. 

Allah mencintai kamu dan ingin menolong kamu. 
Mintalah segala apa yang kamu perlukan kepada Allah. 

*Allah akan mendengar dan menjawab doa-doamu. 

I 

Belajarlah doa ini 
Ya Allah, Engkau melihat saya, mendengar saya 
dan cinta pada saya. 
Engkaulah Allah yang benar. 
Engkau selalu di dekat saya. 
Saya berdoa kepadaMu, ya Tuhan, 
bukan kepada ilah lain. 
Mereka tidak dapat mencintai saya, melihat 
saya ataupun mendengar saya. 

, Sekarang isilah Buku Kerja untuk Pelajaran 9. 

42 


