
Pelajaran 11 

ALLAH MENYURUH 
ANAK DOMBANYA 
UNTUK 
MENYELAMATKAN KAMU 

Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Anah 
Allah mengirim seekor anak domba untuk menyelamatkan Ishak. 
Allah menyuruh Anak DombaNya untuk menyelamatkan kamu. 
Kamu harus menerima Anak Domba Allah supaya kamu diselamatkan. 

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini? 
Tulislah jawaban untuk tiap pertanyaan. 

1. Siapa berkata: “Di manakah anak domba?” ...................................... 

2. Siapa berkata: “Allah yang akan menyediakan anak domba”? 

............................................................................................................ 

3. Siapa berkata: “ Lihatlah Anak domba Allah”? ................................. 
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Kata-kata yang harus kamu tahu 
Korban karena dosa berarti seekor binatang atau seorang yang 

menanggung hukuman ganti orang yang berbuat salah. 
Korban ba karan adalah persembahan binatang yang dibunuh dan 

kemudian dibakar di atas mezbah. 
Mezba h adalah tempat untuk mempersembahkan korban itu. 

Banyak mezbah dibuat dari batu-batu yang ditimbun. 

Allah mengirim seekor anak domba 
untuk menyelamatkan Ishak. 

Garis-bawahilah semua perkataan dari e ke . 

Pada suatu hari Allah berfirman 
kepada Abraham: “Ambillah Ishak, anakmu. 
Pergilah ke gunung. 
Persembahkanlah Ishak kepadaKu.” 

Y -  
- 

am tidak mengerti mengapa 
Allah menyuruh dia berbuat ha1 ini. 

Abraham tidak tahu bahwa 
V Allah sedang menguji kecintaannya. 

V Allah berniat akan mengajarkan 
sesuatu kepada Abraham 

dan Ishak. 
Allah berniat akan mengajar 

kita juga tentang persembahanNya 
karena dosa. 

c 
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Dengan bersedih hati Abraham mendaki gunung itu. 
Abraham mencintai Ishak. 

Tetapi Abraham berniat akan mentaati Allah. 
Ishak membantu memikul kayu. 

Ishak bertanya, “Di manakah anak domba 
untuk korban bakaran itu?” 

Abraham menjawab, “Allah yang akan 
menyediakan anak domba bagi diriNya.” 

Abraham dan Ishak 
mendirikan sebuah mezbah. 

Abraham menempatkan 
Ishak di atas mezbah itu. 

Tetapi Allah mencintai Ishak juga. 
Allah tidak mengingini kematian Ishak. 
Allah mempunyai persembahan lain 
yang akan mati ganti Ishak. 

Ishak harus mati. 

Abraham mengangkat pisaunya untii,. mem,unuh Ishak. 
Tetapi tepat pada waktu itu Allah berseru dari langit kepada Abraham. 

Sekarang engkau telah membuktikan bahwa 
engkau mencintai Aku!” 

“Abraham! Berhentilah! Jangan kaubunuh 

M o 
Lalu Abraham Allah domba menunjukkan jantan yang kepada $z$i 
tersangkut dalam semak belukar. 
Allah telah mengirim domba itu 
untuk mengganti Ishak. 
Domba itu mati di atas mezbah. 
Ishak bebas dan dapat hidup terus. 

a 

.3q 
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Doa 

Sekarang saya menerima AnakMu yang mati ganti saya- 
Dialah persembahan yang menghapus dosa saya. 
Sekarang saya bebas sebab Yesus adalah Juruselamat saya. 
Terima kasih, ya Allah, karena Engkau menyelamatkan saya . 

Allah menyuruh AnakNya, Yesus, untuk menyelamatkan kamu. 
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