
Allah

Ketika saya masih kecil, Ibu mengajarkan kepada saya
bagaimana menikmati hujan badai. Ibu akan mendekap
saya ketika kami berdiri depan jendela rumah kami di
Amerika Latin. Angin yang kencang itu akan melambai-
lambaikan daun-daun pohon pisang di halaman depan.
Sungguh mempesonakan untuk melihat berkilaunya daun-
daun yang tertiup angin lagi basah karena hujan, ketika
halilintar bersinar. Guntur terdengar bagaikan genderang
yang menceritakan kisah bagaimana rumput dan bunga-
bunga menyukai hujan yang menyegarkan itu.

Orang dapat menikmati atau takut kepada badai, tergan-
tung dari apa yang diajarkan mengenainya. Juga penting
untuk mengetahui badai macam apa itu - badai yang meng-
untungkan atau merugikan.

Bagaimana saudara dapat mengerti badai? Bagaimana
bentuk angin, hujan dan kilat? Dapatkah badai dimasuk-
kan dalam sebuah botol? Tentu saja tidak. Badai baru
bisa dimengerti apabila kita mempelajari bagian-bagiannya:
misalnya, udara dingin yang bertemu dengan udara panas.
Kita dapat mempelajari akibat-akibatnya - apa yang dila-
kukannya terhadap daratan atau lautan.
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Agaknya, Allah dapat juga disamakan dengan sebuah
badai. Ada orang yang takut akan Dia dan ada lagi yang
mengasihi Dia - tergantung dari apa yang telah dikatakan
kepada mereka dan apa yang mereka lakukan mengenainya.

Saudara tidak bisa melihat Allah, tetapi saudara dapat
mempelajari apa yang dilakukan-Nya. Dalam pelajaran 1
kita belajar bahwa Alkitab yang menceritakan segala sesuatu
mengenai Allah - mengenai sifat-sifat-Nya dan bagaimana
Ia bertindak terhadap umat manusia. Dalam pelajaran ini
kita akan memeriksa Alkitab dan menyelidiki beberapa
hal yang diceritakannya tentang Allah.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Hubungan-Nya dengan Kita
Hubungan Kita dengan Dia

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menyebutkan beberapa sifat Allah .
• Menerangkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap

Allah.
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20 Intisari Pelajaran Alkitab

HUBUNGAN-NYA DENGAN KITA

Tujuan 1. Sebutkan paling sedikit lima sifat Allah.

Dalam Yohanes 4:24 dikatakan bahwa Allah adalah Roh.
Kamus menyebutkan bahwa Roh adalah unsur penting yang
memberikan hidup. Karena Allah adalah Pencipta, ini ber-
arti Ia adalah kekuatan adikodrati yang memberi hidup bagi
semua ciptaan-Nya. Karena Ia adalah Roh, maka Ia tidak
dapat dilihat, kecuali Ia sendiri memutuskan untuk menun-
jukkan diri-Nya dalam bentuk yang dapat dilihat.

Ia telah menunjukkan diri-Nya melalui Putra-Nya. Yo-
hanes 1 :14 berbunyi, "Firman itu telah menjadi manusia,
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-
Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai
Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran."

Allah sudah menyatakan diri-Nya sebagai Bapa, Putra dan
Roh Kudus, tiga Oknum yang disebut Keallahan atau Tri-
nitas. Ketiga Oknum itu disebut dalam banyak tempat di
Alkitab, salah satu terdapat dalam Matius 28:19. "Karena
itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptis-
lah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus."

Satu cara yang baik untuk mempelajari lebih banyak
mengenai Allah ialah dengan mempelajari sifat-sifat-Nya.
Allah itu baik, kudus, adil, mahakuasa, mahatahu, dan kekal.
Marilah kita meneliti serangkaian ayat-ayat yang menyebut
sifat-sifat tersebut dan sifat lainnya juga.

Keluaran 34:6 menyatakan, "Tuhan, Tuhan, Allah pe-
nyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya
dan setia-Nya."
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Imamat 11:44 mengatakan, "Akulah Tuhan, Allahmu,
maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah
kamu kudus, sebab Aku ini kudus."

Kenyataan bahwa Dia mahakuasa dapat dilihat dalam
Daniel 4:35 yang berbunyi, "Tidak ada seorang pun yang
dapat menolak tangan-Nya, dengan berkata kepada-Nya,
Apa yang Kaubuat?"

Allah mengetahui segala-galanya.

Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di ha-
dapan-Nya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di
depan mata Dia, yang kepada-Nya kita harus memberikan
pertanggungan jawab (Ibrani 4:13).

Wahyu 10:6 mengatakan kepada kita bahwa Allah itu
kekal. Seorang malaikat "bersumpah demi Dia yang hidup
sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan
segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala
isinya."

Beberapa ayat yang telah kita baca itu, yang memberi
uraian singkat mengenai Allah, menolong kita untuk menge-
tahui betapa besarnya Dia. Ia berkuasa dan Ia sangat kuat-
tetapi Ia juga bermurah hati dan penyayang. Dan Ia ingin
mempunyai hubungan yang akrab dengan kita, ciptaan-Nya.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1Bacalah ayat-ayat Kitab Suci dan isilah kata yang tepat
dalam kalimat-kalimat berikut ini.
a Matius 6:9-11. Allah disamakan dengan seorang

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. yang penuh kasih,

yang menyediakan kebutuhan .
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b Yesaya 66:13. Allah menghibur sebagai seorang ......

............ menghibur ,' nya.

2 Bacalah ayat-ayat Kitab Suci berikut ini. Di samping
setiap ayat itu, tulislah sifat Allah yang dikemukakan-
nya, seperti kudus, penuh pengampunan, dan sebagai-
nya.

a II Raja-raja 4:42-44 ..

b Kejadian 9:13-17 ..

c II Tawarikh 7: 13-14 ..

d Keluaran 3: 7 .

e Mazmur 97:10-12 > ..

Jika saudara ingin mengetahui lebih banyak mengenai
sifat-sifat Allah, saudara akan menemukan bahwa latihan
yang baru saja saudara kerjakan itu sangat berguna. Pilihlah
sebuah Mazmur lain dan sementara saudara membacanya
tuliskanlah gambaran mengenai Allah yang sangat berarti
bagi saudara. Mazmur 103 dan Mazmur 139 penuh dengan
uraian-uraian indah mengenai Allah dan pemeliharaan-Nya
bagi kita.

Cocokkan jawaban saudara.

HUBUNGAN KITA DENGAN DIA

Tujuan 2. Menyadari bahwa pertama-tama saudara bertang-
gung jawab terhadap Allah.

Dalam Matius 22:37 Yesus mengatakan, "Kasihilah Tu-
han, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengansegenap
jiwamu dan dengan segenap akal budimu."
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Ada berbagai cara untuk menunjukkan kepada Allah bah-
wa kita mengasihi-Nya, Ibadah dan pujian dapat menyata-
kan kasih kita dalam kata-kata yang diucapkan secara lang-
sung kepada-Nya. Tetapi kita harus juga menunjukkan kasih
kita. ,

Maka sekarang . . . apakah yang dimintakan daripadamu
oleh TUHAN, Allahmu, selain dari takut akan TUHAN,
Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-
Nya, mengasihi Dia, beribadah kepada TUHAN, Allahmu,
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, ber-
pegang pada perintah dan ketetapan TUHAN (Ulangan
10:12,13).
"Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam orang

itu sungguh sudah sempurna kasih Allah" (I Yohanes 2:5).
Jika kita ingin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, maka
kita akan menaati perintah-perintah yang diberikan kepada
kita dalam Firman-Nya. ;.

Cara lain untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan
ialah dengan jalan memberikan dan membagikan sebagian
milik kita dengan orang lain. Dalam I Yohanes 3:17,18
dikatakan,

Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat sau-
daranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hati-
nya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah
dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita
mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Kasih yang taat dan suka memberi akan menjadi kasih

yang memuaskan dan menguntungkan. Yesus mengatakan
dalam Lukas 10:28 bahwa jika kita lebih mengasihi Allah
dari segala sesuatu lainnya kita "akan hidup" .. Ada orang
yang menyangka bahwa "hidup yang sesungguhnya" terdiri
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dari kekayaan, kuasa dan kedudukan. Tetapi hal-hal itu sen-
diri tidak akan memuaskan, karena kita dijadikan menurut
gambar Allah dan untuk memuliakan-Nya. Roh kita harus
dipuaskan dengan hal-hal rohaniah.

Kehidupan yang sesungguhnya ialah mengasihi Allah. Ye-
sus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebe-
narannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada-
mu" (Matius 6:33).

Jangan membatasi diri saudara dengan hal-hal yang ku-
rang penting. Kasihilah Allah dengan segenap hati saudara.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang dengan tepat
menyempurnakan kalimat berikut ini. Lebih dari sega-
la sesuatu lainnya saudara harus mengasihi
a) kekuasaan, supaya saudara dapat mengendalikan hi-

dup saudara.
b) Allah, dan menerapkan kasih itu.

4 Bacalah ayat-ayat berikut ini dan lingkarilah ayat-ayat
yang menyebut tanggung jawab saudara yang terutama
terhadap Allah.
a Ulangan 6: 5
bUlangan 10:12
cUlangan 13:3
d Yosua 22:5
e Markus 12:30
f Yudas 21
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 a bapa, anak-anaknya
b ibu, anak-anak

3 b) AUah, dan menerapkan kasih itu.

2 Saudara boleh memakai kata-kata saudara sendiri, tetapi
jawaban saudara akan mirip dengan yang berikut ini:
a mahakuasa
b bermurah hati
c penuh pengampunan
d mahatahu atau melihat segala sesuatu
e kudus

4 Saudara harus melingkari semuanya karena setiap ayat
mengatakan bahwa tanggung jawab utama saudara terha-
dap AUah ialah mengasihi-Nya.


