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Pelajar yang kekasih,
Dengan senang hati kami menyambut anak-anak
menjadi anggota dalam Lembaga Kursus Tertulis
Internasional! Banyak anak dalam berbagai
negara yang sedang mempelajari pelajaran-pelajaran
yang sama ini. Banyak pula ibu bapa dan
kakak-kakak mereka yang ikut serta. Mengapa?
Oleh sebab mereka sekalian suka membaca
tentang orang-orang terkemuka ini yang hidup
pada zaman dahulu. Juga, oleh sebab mereka
tertarik akan gambar-gambar yang ada di
dalamnya dan hal-hal yang harus dikerjakan
dalam tiap pelajaran, sungguh merupakan
pekerjaan yang menyenangkan bagi mereka.

+

-

Terutama kamu akan menyukai pelajaranpelajaran ini, karena kamu akan mempelajari
hal-ha1 tentang Allah. Allah mencintai orangorang yang akan kamu temui dalam pelajaranpelajaran ini. Ia berbuat banyak perkara yang
-ajaib untuk mereka. Kamu akan melihat
bagaimana Allah mencintai kamu juga dan
berbuat perkara-perkara yang indah untukmu.

Pelajaran-pelajaran ini mudah
dimengerti. Pelajaran-pelajaran ini
adalah tentang orang-orang yang
ceritanya dapat kamu baca dalam
Alkitab. Ayat-ayat Alkitab dalam
pelajaran-pelajaran ini diambil dari
Alkitab Terjemahan Baru.

yang disebut Buku Kerja: Allah Cinta Padamu.
Jika ka.mu belum menerimanya, hubungilah
Lembaga Kursus Tertulis Internasional.
lamatnya terdapat pada halaman pertama buku ini.
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Sesudah kamu mempelajari setiap pelajaran
dalam buku Allah Cinta Padamu, bukalah Buku
Kerjamu. Kerjakanlah apa yang diminta untuk
dikerjakan dalam pelajaran itu.
Buku Kerja itu memberitahu cara-cara untuk
mendapatkan surat tanda tamat yang bagus.
Kalau kamu belajar dalam suatu kelas, guru
akan memberitahu apa yang harus kamu perbuat.
Mungkin keluargamu semuanya ingin mempelajari buku ini.
Daiam Buku Kerjamu ada bagian yang disebut
Pekerjaan yang Menyenangkan.
Di situ terdapat sesuatu pekerjaan untuk
semua orang: anak-anak, muda-mudi,
dan orang dewasa.
Lakukanlah hanya apa yang kamu suka
dalam bagian Pekerjaan yang Menyenangkan.
Apabila buku ini akan dipakai oleh
beberapa orang, tulislah jawabanmu atas
sehelai kertas, jangan dalam buku ini.
Tetapi kamu dapat meminta lembaran-lenibaran
ekstra dari Buku Kerja: Allah Cinta Padamu.
Kalau begitu setiap orang dapat
mengisi buku kerjanya sendiri dan kemudian
menerima surat tanda tamatnya.
Apabila kamu mempunyai pertanyaan-pertanyaan
tentang pelajaran-pelajaran ini, catatlah pertanyaan itu.
Kirimlah pertanyaan itu kepada kami, bersama-sama
dengan Buku Kerjamu.
Saya senang dan sedia menolong kamu.

Selamat Belajar,

Ç6

Pelajaran 1

ALLAH KENAL
KAMU DAN
CINTA PADAMU
Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah

Allah mempunyai suatu kitab yang disebut Alkitab atau Firman Allah.
Di dalam Alkitab, Allah memberitahu kebenaran tentang DiriNya.
Dari dahulu Allah selalu ada dan Ia selalu akan ada.
Allah dapat melakukan segala sesuatu. Ia menjadikan dunia ini.
Allah ada di segala tempat dan Ia mengetahui segala sesuatu.
Allah menjadikan kamu. Ia kenal kamu dan cinta padamu.
Allah adalah baik. Apabila kamu kenal Dia kamu akan cinta padaNya.

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Isilah huruf-huruf yang kurang dalam setiap jawaban.

1.Mengapa kita mencintai Allah?
Karena Ia 1

____ d_____ m________

kita.

2. Kitab apakah yang memberitahu kebenaran tentang Allah?

7

lnilah jawaban-jswabon yang benar

2.Alkitab

1. lebih dahulu rnengasihi

Samakah jawabanmu dengan jawaban di atas?

Alkitab memberitahu bagaimana keadaan Allah.

Garis-hawahilah semua perkataan dari 0 sampai

O,

seperti ini.

.Dari dahulu Allah selalu ada dan Ia selalu akan ada. 0

Allah dapat melakukan apa saja.
Allah menjadikan dunia ini.

Allah menjadikan batu karang dan gunung.
Allah menjadikan danau dan sungai.
Allah menjadikan pohon dan kembang.
Allah menjadikan binatang dan manusia.
.Allah menjadikan kamu. O
8

Alkitab memberitahu bahwa Allah ada di segal

Allah ada di sekelilingmu
laksana udara yang kamu hirup.
Kamu tidak dapat melihat udara.
Kamu tidak dapat melihat Allah.
Tetapi Allah dapat melihat kamu.
Allah dapat mendengar kamu.
Allah dapat berbicara kepadamu.
Allah kenal kamu dan cinta padamu.
Alkitab memberitahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu.

Allah melihat segala sesuatu yang kamu perbuat.
Allah mendengar segala sesuatu yang kamu katakan.
0 Allah mengetahui segala pikiran dan perasaanmu.~
Allah mengetahui hai apakah yang terbaik untukmu.
Allah mengetahui keadaan yang sebenarnya
tentang segala sesuatu.
Allah memberitahukan hal-ha1 yang
benar dalam Alkitab.

Ada orang dengan muka
yang berbintik-bintik.
Ada orang yang berambut keriting.
Ada orang yang berambut lurus.

Ada orang yang pendek dan gemuk.
Ada yang tinggi dan kurus.
Hal-ha1 itu tidak menjadi soal.
O Allah mencintai kamu sebagaimana kamu
Tulislah namamu pada titik-titik di bawah
Allah mencintai

..................................................................................:.......
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Alkitab memberitahu bahwa Allah baik adanya.

Allah ingin menolong kamu.
Allah ingin menjadikan kamu sehat dan bahagia.
Allah ingin menjadikan kamu bijaksana dan kuat.
.Allah ingin menjadikan kamu orang yang
baik dan yang suka menolong.

Apabila kamu mengenal Allah, kamu akan mencintai Dia.

Allah ingin agar kamu mencintai Dia seperti Ia mencintai kamu.
Pelajaran-pelajaran ini menolong kamu mengenal dan mencintai Allah.

.........................................................
Inginkah kamu menjadi sehat dan bahagia? ........................................
Inginkah kamu menjadi bijaksana dan kuat? ......................................

Inginkah kamu mengenal Allah?

Inginkah kamu menjadi orang yang baik dan yang suka menolong
orang?

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

Kamu dapat bercakapcakap dengan Allah.
Allah ada bersama kamu dan Ia akan mendengar perkataanmu.
Berdoa adalah bercakap-cakap dengan Allah.
Belajarlah doa ini dan ucapkanlah kepada Allah.

Doa

Saya ingin mengenal Engkau ya Allah,
Dan mencintai Engkau juga, seperti Engkau mencintai
Karena itu, tolonglah saya mempelajari pelajaran ini,
Dan ubahkanlah diri saya supaya menjadi seperti yang
sepatutnya.

Sekarang ambillah Buku Kerja untuk buku Allah Cinta Padamu
dan kerjakanlah apa yang harus kamu kerjakan
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Pelajaran 2

ALLAH MENJADIKAN
DUNIA, TEMPAT
KEDIAMAMMU IN1
Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah

Allah dapat melakukan hal-ha1 yang tidak dapat dilakukan manusia.
Allah adalah pencipta - Ia membuat sesuatu tanpa bahan apapun.Allah menjadikan dunia ini dalam enam hari.
Allah menjadikan dunia yang baik, agar kamu dapat mendiaminya.
Allah menetapkan enam hari untuk bekerja dan satu hari untuk beristirahat.
Kitab Kejadian menceritakan bagaimana Allah menjadikan dunia ini.
Kitab Kejadian adalah buku pertama dalam kitab Allah - yaitu Alkitab.

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Tulislah huruf-huruf yang kurang dalam jawaban.

1.Apakah yang dapat dilakukan oleh Allah, yang tidak dapat dilakukan
manusia?
Allah adalah p -----.-- ,Ia membuat sesuatu tanpa bahan apapun .

2. Di manakah diceritakan bagaimana Allah menjadikan dunia ini?
Dalam kitab K - - - - - - - ,bagian pertama dari A - - - - - - .
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Allah menjadikan dunia ini dalam enam hari.

Allah merencanakan dunia yang indah untuk
menjadi tempat kediaman manusia.
Mula-mula bumi ini tidak mempunyai bentuk apapun.
Bumi ini segelap malam yang gelap gulitti.
Lalu Allah mulai bertindak dan bumi terbentuk.
Allah berfirman dan terang jadilah.
Setiap kali Allah berfirman, terciptalah sesuatu.
Bayangkanlah bahwa kamu sedang melihat
Allah menciptakan dunia ini.
Garis-bawahilah semua perkataan dari 0 ke O .
Perkataan itu berasal dari kitab Kejadian yakni buku
bagian pertama dari Alkitab.

O

Maka Allah berfirman: “Jadilah terang.”.

Allah menjadikan siang dan malam.

0

Maka Allah berfirman: “Jadilah
cakrawala di tengah segala air
untuk memisahkan
air dari air.”.

Allah memisahkan langit dari air.
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* Maka Allah berfirman:

Hari ketiga

“Hendaklah segala air
di bawah langit berkumpul
pada satu tempat,
sehingga kelihatan yang kering.” 0
Allah menjadikan darat, laut,
pohon-pohon dan kembang-kembang.

Maka Allah berfirman:
“Jadilah benda-benda
penerang pada cakrawala.”.

Hari kgem pa t

Y

Allah menjadikan matahari, bulan
dan bint a ng- b i nta ng.

4
4 /

-

<- -

---- - _---

-

-

*Maka Allah berfirman: “Hendaklah
dalam air berkeriapan makhluk yang hidup,
dan hendaklah burung
beterbangan di atas bumi melintasi
cakrawala.”
Q

Allah menjadikan semua ikan dan burung.

* Maka Allah berfirman: “Hendaklah
bumi mengeluarkan segala jenis
makhluk yang hidup.”.
Allah menjadikan semua binatang.

* Maka Allah berfirman: “Baiklah Kita
menjadikan manusia menurut
gambar dan rupa kita.”.
Y

Allah menjadikan laki-laki dan perempuan yang pertama.
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Allah menjadikan dunia yang baik, agar kamu dapat mendiaminya.

Allah melihat segala yang telah dijadikanNya itu.
Segala sesuatu sungguh amat baik. Dunia ini indah.
Allah senang sekali.

menetapkan enam hari sebagai hari kerja dan
satu hari sebagai hari istirahat.

Pada hari yang ketujuh Allah beristirahat.
Hari yang ketujuh itu dijadikanNya
çuatu hari istirahat.
Allah membuat hari istirahat ini iintuk kita.

-

Kita bekerja enam hari seminggu.
Kita beristirahat pada hari pertama
dalam tiap minggu.
0 Pada hari istirahat kita itu kita pergi ke rumah Allah.
Apakah kamu pergi ke rumah Allah?
Dalam rumah Allah kita berbicara dengan Allah dan belajar tentang Dia..
Di rumah kita dapat juga berbicara dengan Allah apabila kita berdoa.

0

Senangkah kamu bahwa Allah menjadikan dunia yang indah ini?
Berterimakasihkah kamu kepada Allah sebab Ia menjadikan kamu?
Pelajarilah doa ini dan ucapkanlah kepada Allah.

Doa

Terima kasih ya Allah, atas dunia ini seluruhnya,
Atas segala sesuatu yang dapat kulihat,
Atas hari-hari kerja dan hari istirahat;
Dan terima kasih, ya Allah, karena
Engkau menjadikan saya.

Sekarang,isilah Buku Kerja untuk Pelajaran 2.
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Pelajaran 3

ALLAH
MENJADI KAN
KAMU
Pelajarilah hal-ha1 ini

Allah menjadikan laki-laki
yang pertama seperti DiriNya Sendiri.
Allah ingin supaya mereka menjadi anak-anakNya.
Allah mencintai anak-anakNya dan memelihara mereka.
Allah menjadikan kamu juga dan ingin supaya
kamu menjadi anakNya.
Kamu akan senang apabila melakukan apa yang Allah ingin kamu lakukan.

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Tulislah huruf-huruf yang kurang dalam jawaban.

1.Apakah yang Allah pakai untuk membuat tubuh manusia yang pertama?

____

D , - , T

2. Allah ingin kamu menjadi apakah?
A

--

Nya

,
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I
l

Allah menjadikan manusia pertama seperti DiriNya Sendiri.

Garis-bawahilah perkataan-perkataan dari ke

0 .

Allah menjadikan manusia pertama dari debu tanah.
Allah menghembuskan hidupnya ke dalam manusia itii.
Allah menamakan manusia pertama itu, Adam.
~Dalambeberapa ha1 Adam seperti Allah:

Adamdapat

Adam dapat

e,e

melihatdan

berjalan dan

Adam dapat

rnendengar.

e

berkata-kata.

bekerja dan bermain.

Adam dapat berpikir dan merasa.
Adam dapat mencintai Allah, seperti Allah mencintai dia.
.Adam adalah anak Allah. e

Allah mencintai Adam dan memelihara dia.

Allah membuat taman yang indah untuk tempat kediaman Adam.
Taman itu dinamakanNya Eden.
Di situ ada pohon-pohon yang rindang dan
kembang-kembang yang berwarna cerah.
Ada ladang-ladang yang hijau dan sungai-sungai
dengan air yang sejuk.
Ada burung-burung yang bagus dan
binatang-binatang yang jinak.
Ada buah-buahan yang sedap untuk dimakan.
r6egala sesuatu yang dijadikan Allah adalah baik.
Adam mendiami dunia yang sempurna.
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.Allah memberi pekerjaan kepada Adam. 0
Allah memberikan dia pekerjaan yang harus
dikerjakan dengan tangannya.
Adam memelihara taman yang indah itu.
Allah memberi pekerjaan kepada Adam yang
harus dikerjakan dengan pikirannya.
Adam memberi nama kepada semua
binatang dan burung.
Allah membantu Adam untuk melakukan
pekerjaannya dengan betul.
.Adam merasa senang sekali apabila ia melakukan suruhan Allah. 0
Adam ingin menyenangkan hati Allah
dan ia berhasil.

Setiap hari Allah datang ke taman itu.
Allah dan Adam bercakap-cakap.
Allah dan Adam berkasih-kasihan.
Adam suka akan binatang-binatang yang jinak itu.
Adam suka akan burung-burung yang bagus.
Adam suka bercakap-cakap dengan Allah.
Akan tetapi Adam memerlukan sesuatu la@.
Allah mengetahui keperluan Adam.
Allah selalu mengetahui keperluan anak-anakNya. 0

Allah membuat Adam tidur nyenyak.
Allah mengambil salah satu rusuk dari sisi Adam.
Dari rusuk ini Allah menjadikan seorang perempuan.
Perempuan ini akan menolong Adam dan membuat
dia berbahagia.
Allah membangunkan Adam dan menunjukkan
perempuan ini kepadanya.
Adam mencintai perempuan ini,
yang Allah berikan kepadanya.
Adam menamakan dia Hawa.
Hawa menjadi isteri Adam.
Adam dan Hawa adalah orang-orang yang pertama di dalam dunia.
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Di Eden Adam dan Hawa berbahagia bersama-sama.
Mereka mencintai tempat kediaman mereka yang bagus.
Mereka saling mencintai.
Mereka mencintai Allah.
O Bersama-sama, Adam dan Hawa berjalan
dan bercakap-cakap dengan Allah. 0
Allah menjadikan kamu juga dan ingin supaya kamu menjadi anakNya.

Allah tidak menjadikan kamu seperti orang dewasa, seperti dalam ha1 Adam.
Allah mula-mula menjadikan kamu seperti anak bayi.
Ia memberi kepadamu ibu dan bapa yang memelihara kamu.
Cinta Allah kepadamu sebesar cintaNya kepada Adam.
Allah ingin menjadi Bapamu juga..
Allah ingin supaya kamu juga menjadi berbahagia.

Kamu juga ada pekerjaan yang harus
kamu lakukan-pekerjaan untuk
tangan dan pikiranmu.
Berusahalah membuat
pekerjaanmu dengan baik.
Berusahalah menyenangkan hati
llah seperti yang dibuat oleh Adam.
Kamu akan merasa senang
apabila melakukan suruhan Allah. 0

*.
*.

Doa

Terima kasih, ya Allah, atas kesempatan
untuk bekerja dan bermain.
Tolonglah saya melakukan pekerjaan saya.
Tolonglah supaya hari ini saya menyenangkan hatiMu
Dalam segala perbuatan dan perkataan saya.
t
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Pelajaran 4

ALLAH AKAN
MENOLONG KAMU
MENJADI ANAK
YANG BAlK
Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah

Allah mengajar anak-anakNya berbuat yang benar.
Musuh Allah berusaha supaya manusia berbuat dosa.
Dosa memisahkan Adam dan Hawa dari Allah.
Allah masih mencintai mereka yang berbuat salah.
Dalam Alkitab Allah memberitahu apa yang harus kamu buat.

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Lingkarilah jawaban yang benar, seperti ini:

1.

Allah menghendaki anak-anakNya menjadi orang macam apakah?
buruk

2.

Apakah yang memisahkan Adam dari Allah?
kecintaan
dosa

3.

Masih cintakah Allah pada orang-orang yang berbuat salah?
Ya
tidak

19

I

I

Kata-kata yang harus kamu pelajari
Dosa berarti tidak mentaati Allah atau berbuat yang salah.
Dosa-dosa adalah hal-ha1 yang buruk yang diperbuat atau dikatakan

seseorang.
Jahat berarti buruk.
I bl is adalah musuh Allah, yang berusaha supaya manusia berbuat dosa.
Satan adalah nama lain untuk Iblis.
Allah mengajar anak-anakNya berbuat yang benar.

Garis-bawahilah semua perkataan dari ke

.

Adam dan Hawa mendiami dunia yang sempurna.
egala sesuatu yang telah dijadikan Allah adalah baik.
Adam dan Hawa adaiah orang-orang yang baik.
Allah menjadikan mereka orang-orang yang baik seperti
DiriNya Sendiri.

Allah memberitahu kepada Adam dan Hawa
apa yang harus mereka lakukan. Allah
memberitahu kepada mereka apa
yang tidak boleh dilakukan.
Allah melarang mereka makan buah
dari pohon yang tertentu.
Ia memperingatkan mereka bahwa apabila
mereka memakannya, mereka pasti akan mati.

Allah mencintai Adam dan Hawa.
Ia ingin supaya mereka berbuat yang baik.
Allah tidak mengingini kematian mereka.
20

.

Musuh Allah berusaha supaya manusia berbuat dosa.

Allah mempunyai musuh yang dinamai Iblis atau Satan.
Allah adalah baik, tetapi Iblis adaiah jahat.
Allah menolong manusia menjadi baik dan berbuat yang benar.
Iblis berusaha supaya manusia berbuat yang salah.
Pada suatu hari Pblis masuk taman Eden.
Iblis memakai seekor ular untuk bercakap-cakap
kepada Hawa ganti dia.
Ular itu menunjukkan kepada Hawa buah
yang Allah larang mereka makan.
Iblis berdusta kepada Hawa.
“Makanlah buah itu,” kata Iblis.
“Engkau tidak akan mati.
Engkau akan menjadi bijaksana
sama seperti Allah.”

Hawa tahu bahwa ia patut mentaati Allah..
Tetapi ia mendengarkan dusta Iblis.
Hawa makan buah yang
dilarang oleh Allah.
Hawa memberi sedikit kepada Adam
dan Adam memakannya juga.
Adam maupun Hawa telah berbuat dosa.
Lalu, terjadilah sesuatu yang hebat!

Dosa memisahkan Adam dan Hawa dari Allah.

Tadinya Adam dan Hawa selalu mencintai Allah,
tetapi sekarang mereka takut padaNya.
Mereka tahu bahwa mereka telah berbuat salahr
Mereka coba bersembunyi dari Allah.
Mereka telanjang dan merasa malu.
Mereka membuat pakaian dari daun-daunan
untuk diri mereka.
Tetapi pakaian itu kurang baik.
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Allah masih mencintai orang-orang
yang berbuat salah.

Tidak seorangpun dapat bersembunyi dari Allah.
Allah melihat apa yang telah dibuat
oleh Adam dan Hawa.
Tetapi Allah masih mencintai mereka.
Ia membuat pakaian dari kulit
binatang untuk mereka.
Allah berbicara dengan Adam dan Hawa
tentang dosa mereka.
Allah harus menghukum mereka karena
mereka berbuat salah.
enghukum mereka untuk mengajar mereka berbuat yang benar.
Mereka harus meninggalkan tempat kediaman
yang indah di Eden.
*Dosa mereka mendatangkan penyakit dan kematian ke dalam dunia.
Tetapi Allah memberitahu kepada Adam dan Hawa tentang
Juruselamat yang akan datang.
Juruselamat ini akan membereskan segala sesuatu lagi.
Dalam Alkitab Allah memberitahu apa yang harus kamu lakukan.

Allah memberitahu mana yang benar dan mana yang salah.
Yernahkah kamu berbuat hal-hal yang kamu tahu adalah saiah?
*Allah masih cinta padamu dan ingin menolong kamu.
Beritahukanlah penyesalanmu kepada Allah.
Mintalah Dia menolong kamu supaya menjadi baik.
Kemudian itu, lakukanlah apa yang Allah katakan dan
kamu akan merasa berbahagia.
Paniatkanlah doa ini keDada Allah sebelum kamu tidur. &&

berbuat yang salah dan tidak berbuat yang benar.
Tolonglah saya berbuat apa yang Engkau suruh saya perbuat.
Peliharalah saya malam ini.

Sekarang isilah Buku Kerja untuk Pelajaran 4.
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Pelajaran 5

ALLAH MEMPERHATIKAN
PERLAKüANMU
TERHADAP
ORANG LAIN
Pelajari lah haI-h

Allah menolong ibu b
Allah mengetahui bagaimana perasaanmu terhadap orang lain.
Allah menghukum orang-orang yang berlaku salah terhadap orang lain.
Allah mau supaya kamu berbuat baik kepada orang lain.

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Lingkarilah jawaban yang benar.

1.

Apakah yang akan diperbuat Allah dengan mereka yang berlaku salah
terhadap orang lain?
melupakan
memberkati
menghukum

2.

Tahukah Allah bilamana kamu marah akan orang lain?
Ya
tidak
kadang-kadang

3.

Siapa membunuh adiknya?

Adam

23

Habel

Kain

Jawabanwjawaban

.

1.m

urn

2. ya

3. Kain
*-

I

1

Kata-kata yang harus kamu pelajari
Korban adalah sesuatu yang manusia beri kepada Allah.
Persembahan adalah sesuatu yang hidup yang diberi

kepada Allah sebagai korban.
Member kat i adalah berbuat sesuatu yang
baik untuk seseorang.

=
-

Allah menolong ibu bapa memelihara anak-anak mereka.

Garis-bawahilah semua perkataan dari 0 ke

0 .

Adam dan Hawa mempunyai banyak anak.
Anak laki-laki mereka yang pertama adalah Kain. /'?/A
Anak laki-laki mereka yang kedua adalah Habel.
T
Kain dan Habel adalah anak-anak yang pertama,
Kakak beradik yang pertama dalam dunia.
Adam dan Hawa harus bekerja keras
untuk memelihara anak-anak mereka.
LI

9

'.as
+

.Allah menolong- mereka dalam
pekerjaan mereka. 0

Mereka harus berladang.
Mereka memelihara ladang mereka
dan mengumpulkan hasil ladang itu
untuk makanan mereka.
Mereka memelihara kambing domba
untuk mendapat susu, keju dan pakaian.
OMereka mengajar semua anak mereka bekerja.
Merekapun mengajar anak-anak
mereka tentang Allah.

e-

e

s
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Allah mengetahui bagaimana perasaanmu terhadap orang lain.

Kain membawa korban kepada Allah
dari hasil ladang yang telah ditanamnya.
Habel juga membawa korban kepada Allah,
yaitu seekor anak domba yang mati
karena dosa-dosa Habel.
e Allah mencintai Kain maupun Habel..
Allah menunjukkan kepada mereka
jalan untuk menghampiri Dia.
Mereka harus membawa suatu persembahan
karena dosa, sebagaimana yang Habel perbuat.
Allah memberkati Habel dan mengampuni dosa-dosanya.

Kain ingin berbuat sekehendak hatinya.
Ia marah akan Allah, sebab Allah
memberkati Habel.
Kain marah akan Habel.

-

Allah mengetahui bagaimana perasaan Kain.
Allah mengetahui, kalau Kain tetap marah,
ia akan berbuat sesuatu yang buruk.*
Allah berbicara kepada Kain,
“Mengapa engkau marah?”
Tetapi Kain tidak mau mendengarkan Allah.
Kain membenci Habel, adiknya.

Allah menghukum orang-orang yang berlaku
salah terhadap orang lain.

Pada suatu hari ketika mereka ada di Padang,
Kain membunuh Habel, adiknya.
Itu adalah dosa yang hebat.
Allah melihat apa yang diperbuat Kain.
.. .- .
Allah harus menghukum Kain.*
Allah tidak mengizinkan Kain tinggal di rumah bersama keluarganya.
Kain dan isterinya pergi untuk tinggal di tempat yang lain.
I
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Allah mau supaya kamu berbuat baik kepada orang lain.

I

t

Membenci orang lain adalah dosa.
Dosa ini membuat orang ingin menyakiti orang lain.
Dosa ini membuat mereka bertengkar dan berkelahi dan membunuh.
Dosa menimbulkan perpisahan di antara orang-orang.
Dosa memecah-belahkan rumah tangga.

Allah ingin mengampuni dosa kita dan menjadikan kita baik.
*Allah ingin menghilangkan segala perasaan kita yang buruk
dan membuat kita saling mencintai.
Kalau begitu kita akan merasa senang selalu.

Pernahkah kamu marah kepada orang lain?
Apakah kamu minta Allah menghilangkan kemarahanmu itu?
Inginkah kamu bergaul lebih baik dengan orang lain?
Hafalkanlah doa ini.

Ya Tuhan, jangan biarkan saya jadi seperti Kain.
Tolonglah saya berlaku dengan sepatutnya
terhadap orang lain.
Ampunilah pikiran dan perkataan saya yang
penuh dengan kemarahan.
Jadikanlah saya seorang yang penyayang,
peramah dan baik hati.
Sekarang isilah Buku Kerja untuk Pelajaran 5.
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Pelajaran 6

ALLAH AKAN
MEMBAWA KAMU
KE SURGA
Peiajarilah hal-ha1 ini tentang Allah.

Allah membawa Henokh ke surga, tanpa Henokh mengalami kematian.
Allah menyediakan rumah yang indah bagimu di surga.
Hiduplah (bergaullah) dengan Allah. Ia akan membawa kamu ke surga.

’

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Kata-kata yang di sebelah kiri menyempurnakan kalimat-kalimat
yang di sebelah kanan. Buatlah garis dari kata di sebelah kiri
ke bagian kalimat yang tepat di sebelah kanan, seperti ini:
adalah rumah Allah yang indah.
Henokh

ingin supaya kamu hidup bergaul dengan Dia.

Surga

dapat hidup bergaul dengan Allah dan pergi
ke surga.

Kamu

0

pergi ke surga tanpa mengalami kematian.
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Allah membawa Henokh ke surga tanpa dia mengalami kematian.

Garis-bawahilah semua perkataan dari ke

.

Adam mempunyai banyak anak
laki-laki dan perempuan.
Anak-anak itu mempunyai banyak
anak laki-laki dan perempuan.
Keturunan mereka banyak.

eAllah mencintai semua orang. 9
Allah ingin bergaul dan bercakap-cakap dengan mereka.
Allah ingin membawa mereka ke surga.

Tetapi ada banyak orang yang tidak mencintai Allah.
Mereka tidak berdoa dan tidak bercakap-cakap dengan Allah.

Mereka seperti Kain.
Mereka ingin berbuat sekehendak hati.mereka.

Mereka tidak mau berbuat apa yang
difirmankan Allah kepada mereka.
Mereka tidak mau bergaul dengan Allah.
@Dosamereka menceraikan mereka dari Allah.
28

Tetapi Henokh mencintai Allah.
Henokh datang kepada Allah seperti Habe
yaitu dengan seekor anak domba yang
dibunuh karena dosa Henokh.
Allah mengampuni perbuatan-perbuatan
buruk yang telah diperbuat oleh Henokh.
Allah menghapuskan dosa Henokh dan menjadikan

-tiap hari Henokh bercakap-cakap
dengan Allah apabila ia berdoa..
* Tiap-tiap hari Henokh hidup bergaul
dengan Allah, bila ia melakukan apa
yang Allah perintahkan kepadanya..
Henokh sedang menuju ke surga,
ketika ia hidup bergaul dengan Allah.

*

Allah dan Henokh saling mencintai.
Allah mengizinkan Henokh menolong
Dia dalam pekerjaanNya.
Henokh menceritakan kepada
tetangga-tetangganya tentang Allah.
Allah memberitahu Henokh apa
yang harus dikatakannya.
Henokh berusaha supaya orang lain juga
ingin hidup bergaul dengan Allah.
Kebanyakan mereka tidak mau mendengar.
Mereka adalah orang-orang yang amat berdosa seperti Kain.
/

Orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah
akan ke surga apabila mereka mati.*
Tetapi Allah membawa Henokh ke surga,
tanpa mengalami kematian.
Allah membawa Henokh pulang bersama Dia
ke rumahNya yang bagus dan indah itu.
Di sana segala sesuatu sempurna.
Dan semua orang hidup bahagia.
29
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Di surga Allah mempunyai rumah yang indah untukmu.

,I
I

!
I

Di sana tidak ada sesuatu yang akan menyakiti kamu.
Kamu akan selalu sehat benar-ben= dan berbahagia.
Kamu tidak akan pernah sakit atau kelaparan ataupun kedinginan.
Di surga tiaptiap orang akan mempunyai segala apa yang dia perlukan.
Di surga kamu akan mempunyai banyak teman yang baik-baik.
flerutama sekali, kamu akan tinggal bersama Allah
yang niencintai kamu dan ingin membawa kamu ke sana.

Hiduplah bergaul dengan Allah.
Dia akan membawa kamu ke surga.

Allah menyuruh Juniselamat
untuk mengangkat dosa-dosamu.
~Juruselamatitu adalah Anak Ailah
-namaNya Yesus. 0
tidak dapat melihat Yesus, namun Ia ada.
.Yesus datang untuk menolong kamu
hidup bergaul dengan Allah. 0
Mintalah Dia mengampuni dosa-dosamu.
Terimalah Yesus sebagai Juruseiamatmu.
Tiap hari berbicaralah kepada Allah di dalam doamu.
Perbuatlah apa yang Ailah firmankan dalam Alkitab.
Dengan cara inilah kamu hidup bergaul dengan Allah.
Ia akan membawa kamu ke surga.

,.k

Belajarlah doa ini.

Marilah Yesus, jadilah Juruselamatku.
Hapuskanlah semua dosaku,
Supaya aku dapat masuk surga.
Tolonglah aku setiap hari hidup bergaul dengan Allah.
Sekarang isilah Buku Kerja untuk Pelajaran 6.
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Pelajaran 7

ALLAH AKAN
MENYE LAMATKAN
KAMU

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.
2.

3.

Allah menyelamatkan semua orang yang ment -

- - - Dia.
Allah menyuruh Nuh membuat sebuah b - - - - - - .
Allah akan membinasakan segala sesuatu yang j - - - - .
31

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.
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.
0
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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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Allah menyelamatkan semua orang yang mentaati Dia.

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.

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.

%$si+

Doa

Ya Tuhan, tolonglah keluarga saya dan teman-teman saya "
;
Untuk percaya padaMu dan untuk diselamatkan dari dosa,
Tolonglah kami untuk taat seperti semua orang yang
Melihat bahtera itu dan masuk ke dalamnya.
/
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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” kepadaNya.
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?

2.

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

3.

Tanda apakah yang diberikan Allah kepada Nuh?
Pelan@
bintang-bintang

empat

35

sepuluh

empat puluh

I

I

1

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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Allah senang apabila kita
menguca pkan, “Teri ma kasih”

Hal yang pertama-tama dibuat
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.

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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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+ahjawaban yang tepat.

1.

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

2.

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

3.

Apakah nama lainnya untuk Allah?
Yang Mulia
Tuhan
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melupakan Dia

Yang Tak Dikenal

Prinsip

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

-

--

-
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Orang-orang itu membuat
batu bata untuk
membangim sebuah
kota dan sebuah
menara yang tinggi.

I
Allah melihat apa yang
dikerjakan orang-orang itu.
Ia mengetahui bahwa mereka sedang
melakukan yang salah.
*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.

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
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.

I

*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.
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Pelajaran 10

ALLAH AKAN
MEMlMPlN
KAMU
Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah

Allah memanggil Abram untuk mengikut Dia.
Allah memimpin dan memberkati orang-orang yang mengikut Dia.
Allah memimpin kamu demi kitabNya-yaitu Alkitab.

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Lingkarilah jawaban yang benar.

1.

2.

3.

Allah berjanji untuk memberkati siapakah?
Abram
Nimrod

Kain

Allah akan membuat Abram menjadi apakah?
suku bangsa yang k e d
bangsa yang besar
Apakah yang dipakai Allah untuk memimpin kamu?
bin tang-bintang
Alkitab
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suatu keluarga

l
1
I

I
I
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Jswaban-jrwabratn

1. Abram

i b

-

3. Allritab

2. bmjJm p u r r t s ‘ b

Kata-kata yang harus dipelajari

Kota tempat kediaman Abram bernama Ur.
Negeri tempat Allah memimpin Abram bernama Kanaan.
manggil Abram untuk mengikut Dia.

wahilah semua perkataan dari. ke.

.

Beberapa dari keluarga-keluarga yang
meninggalkan Babel membangun kota Ur.
Abram lahir di Ur.
Ayah Abram berdoa kepada ban yak allah.
Kaum keluarga Abram berdoa kepada
banyak allah yang tidak dapat melihat
ataupun mendengar.
ereka tidak kenal Allah yang esa dan benar.
Mereka tidak mempunyai Alkitab
yang menceritakan tentang Allah
yang esa dan benar..

Abram tidak kenal Allah yang benar.
Tetapi Allah kenal Abram
dan mencintai dia.
Allah memanggil Abram dan
berfirman kepadaNya:
“Tinggaikanlah rumah dan negerimu.
Tinggalkanlah allah-allah bapakmu.
Ikutlah Aku ke negeri yang
.
- akan
Kutunjukkan kepadamu. ”

e-

A

-
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Allah memimpin dan memberkati orang-orang yang mengikut Dia.

Allah berjanji kepada Abram: “Kalau engkau mengikut Aku,
Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu besar.
Aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar.
Aku akan memberkati engkau dan kamu akan menjadi berkat.”

Abram tahu bahwa Allah yang esa dan
benar telah memanggil dia.
0 Abram percaya firman Allah. 0
Isteri Abram, yaitu Sarai,
percaya perjanjian Allah juga.
Abram dan Sarai meninggalkan kota Ur.
Mereka meninggalkan ilah-ilah buatan manusia.
Mereka mengikut Allah yang benar dan esa.0

-

*-

r’

II

Abram adalah sahabat baik Allah.*
Abram bercakap-cakap dengan Allah.
.r
Allah bercakap-cakap dengan Abram.
Allah pergi bersama Abram
dan menunjukkan jalan yang harus diturutnya.
0 Allah memimpin Abram ke negeri Kanaan:
I

c-

r\

Di manapun Abram dan Sarai tinggal,
Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan.
Ia mempersembahkan korban
bagi Allah, seperti yang
diperbuat oleh Habel, Henokh dan Nuh.
Abram menjadi berkat atau pertolongan
bagi banyak orang.
Ia menceritakan kepada mereka tentang
Allah yang benar dan hidup.
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0

Allah selalu berbuat apa yang dijanjikanNya.
Allah memberkati dan mengayakan Abram.
Akan tetapi Abram menjadi tua dan ia
masih b e h m mempunyai anak.
Sekaiipun demikian ia masih percaya
akan perjanJian Allah.
Allah senang, sebab Abram percaya padaNya.

12
v-

Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham.
Abraham berarti “bapak sejumlah besar orang”.
Allah mengubah nama Sarai menjadi Sarah.
Sarah berarti “ibu raja-raja”.
Allah memberi kepada Abraham dan Sarah
seorang anak laki-laki yang bernama Ishak.
Dari Ishak terbit suatu bangsa yang besar.

ri

Allah memimDin kamu demi kitabNya-yaitu

F
*

Alkitab.

Dalam Alkitab Allah memanggil kamu untuk mengikut Dia,
Ia berjanji akan memimpin kamu dan memberkati kamu.
Ia memberitahu apa yang harus kamu lakukan.
~ I k u t l a hAllah dan Ia akan memimpin kamu ke surga.
Apapun yang harus kamu tinggalkan, ikutlah Allah, seperti Abram.
Allah akan menolong kamu dan
menunjukkan apa yang harus kamu perbuat.

b

Doa

Abraham meninggalkan negeri dan teman-teman
serta mengikut Engkau seumur hidupnya.
Biarlah saya juga mengikut Engkau dan
berjalan dekat Engkau, Tuhan,
Serta memperkenankan Engkau daiam segala jalanku.
Sekarang isilah Buku Kerja untuk Peiajaran 1 O.
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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.
Mezbah 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.”

V
V

Yc

am tidak mengerti mengapa
Allah menyuruh dia berbuat ha1 ini.
Abraham tidak tahu bahwa
Allah sedang menguji kecintaannya.
Allah berniat akan mengajarkan
sesuatu kepada Abraham
dan Ishak.
Allah berniat akan mengajar
kita juga tentang persembahanNya
karena dosa.
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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.
Ishak harus mati.

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

Abraham mengangkat pisaunya untii,. mem,unuh Ishak.
Tetapi tepat pada waktu itu Allah berseru dari langit kepada Abraham.
“Abraham! Berhentilah! Jangan kaubunuh
Sekarang engkau telah membuktikan bahwa
engkau mencintai Aku!”

$z$i
o

Abraham
Lalu
Allahdomba
menunjukkan
jantan yang
kepada
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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M

I
I

I

Allah menyuruh AnakNya, Yesus, untuk menyelamatkan kamu.

L

k

Doa

Sekarang saya menerima AnakMu yang mati ganti sayaDialah persembahan yang menghapus dosa saya.
Sekarang saya bebas sebab Yesus adalah Juruselamat saya.
Terima kasih, ya Allah, karena Engkau menyelamatkan saya .
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Pelajaran 12

!

ALLAH AKAN
MENGAMPUNI
DAN MENOLONG
KAMU

4

Pelaja r iIa h haI-haI

Berkat Allah lebih berh
Allah mengampuni dan memberkati Yakub.
Allah menyediakan jalan supaya kamu dapat masuk surga.
Allah akan menolong kamu berkata: “Maafkanlah saya.”

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Beberapa dari pertanyaan-pertanyaan ini mengenai pelajaran-pelajaran
yang lalu.
Jawablah seberapa banyak yang kamu dapat jawab.

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

1.

Siapa pergi ke surga tanpa mengalami kematian?

2.

Siapa membangun bahtera?

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

3.

Siapa membunuh adiknya?

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

4. Apakah yang lebih berharga dari makanan?
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........................................

I

Berkat Allah lebih berharga dari makanan.

&
b
-aw
sahilahi

semua perkataan dari ke

.

Ribkah adalah isteri Ishak.
Ishak dan Ribkah mencintai Allah.
Allah memberi kepitda mereka
anak laki-laki kembar:
Esau cian Yakub.

y

Esau seorang pemburu.
Esau iahir sebelum Yakub.
'Ia berhak menerima suatu berkat
yang istimewa dari Allah.
Inilah hak kesulungan anak laki-laki sulung.
@Akantetapi Esau lebih berminat pada makanan
daripada berkat-berkat Allah yang istimewa.
Esau tidak mencintai Allah.
Ia hanya mencintai dirinya.
Esau menjual hak kesulungannya kepada
Yakub untuk semangkok sup kacang merah.
Kemudian hari Esau menyesal,
bahwa ia telah menjual berkat Allah.
Berkat Allah lebih berharga dari semua makanan.
Allah mengampuni dan memberkati Yakub.

@Yakubberbuat beberapa ha1 yang buruk sekali terhadap keluarganya.
Ia berdusta kepada ayahnya dan menipu kakaknya.
Ia membeli hak kesulungan Esau dan mencuri berkatnya.
@Tetapi,sekalipun demikian, Allah mencintai Yakub.
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Esau mau membunuh Y akub.
Y akub harus pergi ke
sebuah negeri yang jauh,
supaya ia luput dari Esau.
Di tengah perjalanan Allah
berbicara kepada Yakub
dalam sebuah mimpi.

I

Yakub melihat sebuah tangga
didirikan di bumi dan Ujung
tangga ini sampai di langit.
Allah berjanji akan memberkati Yakub.

Yakub senang, ketika ia bangun.
Allah masih mencintai dia.
O Allah akan mengampuni perbuatan-perbuatan buruk
yang telah dibuatnya.~
Allah akan pergi beserta dia dan menolong dia berbuat yang benar.
0 Yakub tahu, kalau ia mengikut Allah,
I
suatu hari kelak Allah akan membawa dia ke swga..

Allah menyediakan jalan
untuk kamu masuk surga. O
Yesus adalah jalan ke surga.
Yesus mati untuk menyelamatkan kamu.
0 Ikutlah Yesus seumur hidupmu
dan Ia akan membawa kamu ke surga. O
O

Allah memelihara Yakub. 0
Yakub menjadi gembala.
la mempunyai banyak kambing domb
Allah juga memberi isteri dan
anak-anak kepada Yakub.

O
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Allah menolong Yakub berkata,
“Maafkanlah saya.”

Akhirnya Allah menyuruh Yakub
pulang ke negerin ya.
Yakub masih takut untuk bertemu dengan Esau.
Esau datang bersama empat ratus orang
hendak menjumpai Yakub.
Yakub menyesalkan perbuatannya terhadap Esau.
Y akub ingin supaya kakaknya akan mengampuni dia.

Yakub berdoa mohon pertolongan kepada Allah. O
Allah mengampuni Yakub dan menamakan dia, Israel.
0 Allah menolong Yakub untuk menunjukkan
penyesalannya kepada Esau. O
Allah menolong Esau mengampuni Yakub.
Lalu kakak beradik ini berbaik kembaii.
O

Allah akan menolong kamu berkata, “Maafkanlah saya.”

Pernahkah kamu bersedih hati karena kamu nakal?
Barangkali kamu berlaku salah terhadap seseorapg.
Kamu ingin Allah mengampuni dan memberkati kamu.
Kanlu harus memberitahukan pen yesalanmu kepada Allah.
Tetapi kamu juga harus minta maaf kepada orang
yang merasa tersinggung olehmu.
O Allah akan mengampuni dan menolong kamu. 0
Ia akan menolong kamu berbaik kembali dengan orang lain.

Hafalkanlah doa ini

Ya Tuhan, ampunilah kiranya segala
Kesalahan saya terhadap orang lain.
Tolonglah saya meminta maaf
Dan berbaik kembali dengan mereka.
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Pelajaran 13

ALLAH AKAN
MEMYERTAI
KAMU

1

+

Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah

Ada orang yang berusaha menjahati mereka yang mencintai Allah.
Allah akan menyertai kamu di manapun kamu berada.
Allah akan mendatangkan kebaikan untukmu dari segala pengalamanmu.
Allah akan menolong kamu mengampuni mereka yang menjahati kamu.

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Lingkarilah jawaban yang benar.

Y akub

1.

Siapa dimasukkan ke dalam penjara?

2.

Siapa menyertai dia di penjara?

3.

Allah akan menolong kamu berbuat apakah terhadap orang yang
menjahati kamu?
mengampuni
menjahati mereka

4.

Siapa yang akan mendatangkan kebaikan dari segala pengalamanmu?
kamu sendiri
Allah

Ishak

Yakub
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Yusuf
Ishak

Allah

1

Sa uda ra-sa uda ra Y us uf be rusa ha menja ha t i d ia.

Garis-bawahilah semua perkataan dari ke

.

usuf adalah salah satu dari kedua belas ariak Yakub.
Yakub mencintai Yusuf.
Ia memberi jubah yang indah kepada Yusuf.
Hal ini menimbulkan cemburu saudara-saudaranya.
Mereka membenci Yusuf.
I' I / / ,

-\\* ALLAH ,c-r
'9

G
'

Allah mencintai Yusuf dan
bercakapcakap dengan dia.
e Dalam mimpi Allah menunjukkan
kepada Yusuf bahwa ia akan
menjadi penguasa yang besar..
Yusuf percaya akan firman Allah..
Ia memberitahukan mimpinya kepada saudara-saudaranya.
Ini membuat mereka makin membenci Yusuf.

Saudara-saudara Yusuf berencana akan membunuh dia.
Mereka melemparkan dia ke
dalam sebuah sumur kosong.
Sebagai gantinya membunuh dia,
mereka menjual dia sebagai budak.
Lalu mereka meyakinkan Y akub bahwa
dibunuh oleh seekor binatang buas.
Allah menyertai Yusuf.

Orang-orang yang membeli Yusuf
membawa dia ke negeri yang jauh.
ereka menjual dia sebagai budak kepada Potifar.
Tetapi Allah menyertai Yusuf dalam rumah Potifar..
Allah membantu dia rnelakukan
semua pekerjaannya dengan baik.
Allah berkenan pada Yusuf. Demikian pula Potifar.
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I
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Isteri Potifar berusaha supaya Yusuf berbuat dosa.
Yusuf tidak mau berbuat dosa. Ia mencintai Allah.
Isteri Potifar berdusta tentang Yusuf.
Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara.
0 Tetapi Allah masih menyertai Yusuf. 0

Allah mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu.

--

Pada suatu hari raja menyuruh Yusuf menghadap.
Allah telah berbicara kepada raja itu dalam suatu mimpi.
Tetapi raja tidak mengerti arti mimpi tersebut.
Allah memberitahu arti mimpi itu kepada Yusuf.
Tujuh tahun lamanya akan ada panen yang baikkemudian itu akan terjadi tujuh
tahun kelaparan-tidak ada panen.
Yusuf memberitahu arti mimpi
ini kepada raja.

e
-

Raja itu mengangkat Yusuf sebagai penguas
Maka terjadilah tujuh tahun kelimpahan.
Yusuf mengumpulkan dan menyimpan
makanan yang berkelebihan itu.
Kemudian terjadilah tujuh tahun kelaparan.
Orang-orang datang kepada Yusuf
untuk membeli makanan.
Allah membantu Yusuf
menyelamatkan banyak orang.
ah meno long Yusuf mengampuni sa udara-saudaranya.

dara-saudara Yusuf datang hendak membeli makanan.
.Allah telah menolong Yusuf untuk
mengampuni segala perbuatan buruk yang telah
mereka lakukan terhadap dia. O
suf memberi mereka makanan dan tempat tinggal
yang baik. Ia mencintai mereka.
O Allah mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu. O
Apapun yang terjadi pada dirimu, tetaplah
mencintai Allah dan berdoa kepadaNya.
O Ampunilah orang-orang yang menjahati kamu. O
Allah akan menyelesaikan segala sesuatu untukmu.
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1

I

I
1

,
Kamu telah belajar banyak ha1 dalam pelajaran-pelajaran ini.

Kamu belajar bahwa Allah mencintai kamu.
JSamu belajar bahwa Allah mulia dan baik.
Allah menjadikan kamu dan ingin supaya
kamu menjadi anakNya.
Allah adalah baik dan Ia ingin supaya
anak-anakNya menjadi baik.
Allah ingin supaya kamu baik hati terhadap orang lain.
Allah menyuruh Anak d o m b a y a , yaitu Yesus,
untuk mati karena dosa-dosamu.
Allah mau mengampuni dan memberkati kamu.

w T Allah ingin supaya kamu tinggal di surga bersama Dia.
Allah akan memelihara kamu di mana saja.
1% Allah
mau supaya kamu berdoa kepadaNya,
9
.

-A--

r

I

bukan kepada ilah-ilah lain.
Allah ingin supaya kamu mengikut Dia.
Allah selalu berkata yang benar.
Apabila kamu mencintai Allah dan mentaati Dia,
Ia akan membuat segala sesuatu menjadi baik.
Semoga Allah memberkati
kamu sewaktu kamu tiergaul dan
berkata-kata dengan Dia setiap hari.

Doa

Ya Allah, saya tahu melalui Alkitab Engkau berbicara kepada saya.
Yusuf Kaupelihara. Abraham Kauberkati.
Engkau telah berjalan dan bercakap-cakap dengan Adam dan Nuh.
Engkau cinta pada saya. Engkau menyertai saya
ke manapun saya pergi.
Engkau telah mengampuni dosaku seperti Engkau telah
mengampuni dosa Y akub.
Seperti Ishak, saya diselamatkan demi kematian Anak d o m b d u
Seperti Henokh, saya akan Kaubawa ke surga.
Sayalah anakMu, saya akan selalu cinta padaMu.

Pelajaran 14

KAMU DAPAT
MENGENAL ALLAH
LEBIH BAIK
Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah

Alkitab akan menolong kamu mengenal Allah lebih baik.
Yesus akan menolong kamu mengenal Allah lebih baik.
Roh Allah akan menolong kamu mengenal Dia lebih baik.
Orang-orang Kristen lainnya akan menolong kamu mengenal Dia lebih baik.
Di surga kamu akan mengenal Allah lebih baik.

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Hubungkanlah kata-kata di sebelah kiri dengan bagian kalimat yang tepat
di sebelah kanan.
1.Yesus Kristus adalah

0

0

akan menolong kamu mengenal Dia.

2. Allah mencintai

O

0

akan beroleh hidup kekal.

3. Siapapun yang
percaya Y ems

0

0

Anak Allah.

4.Roh Allah

e

0

duniaini.
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Alkitab akan menolong kamu mengenal Allah lebih baik.

Alkitab mengajar kamu banyak ha1 tentang Allah.
Bacalah Alkitab setiap hari,
supaya kamu mengenal Allah lebih baik.
Allah akan berbicara kepadamu melalui kitabNya.0
Yesus akan menolong kamu mengenal Allah lebih baik.

I

Allah adalah tiga okrium dalam
suatu keesaan-Allah Bapa,
Yesus Anak Allah dan Roh Kudus..
Jikalau Yang satu menyertai kamu,
Ketiga Oknum ini menyertai kamu..
Yesus menjadi manusia untuk
menolong kita mengenal Allah..
Ibu Yesus adalah wanita yang baik. Namanya Maria,
Suami Maria bernama Yusuf.
Tetapi Yusuf bukan bapa Yesus.
Bapa Yesus ialah Allah.

Ketika Yesus lahir, malaikat-malaikat
menyanyi memuji Allah..
Mereka memberitahu kepada beberapa gembala
bahwa Juruselamat sudah lahir.
Gembala-gembala itu senang ketika
mereka menjumpai Yesus.
Allah telah menyuruh AnakNya untuk
menjadi Juruselamat mereka.
0 Di dalam AnakNya itu, Allah telah datang untuk
tinggal bersama manusia.
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Apabila Yesus bertambah besar, Ia menceritakan
kepada orang-orang tentang Allah.
Ia menunjukkan kepada mereka apa yang Allah
ingin untuk diperbuat oleh manusia.
Ia menjamah orang buta dan mereka dapat melihat.
Ia menyembuhkan orang sakit,
orang timpang dan orang tuli.
Orang yang susah dijadikanNya bersukacita dan
orang yang jahat dijadikan baik.
Iapun menghidupkan kembali orang yang sudah mati.
Ia berbuat segala sesuatu yang Allah suruh kepadaNya.
0

0Yesu.s mati di salib untuk menyelamatkan kita dari
Ia dikuburkan, tetapi Ia hidup kembali.
Kemudian hari teman-temanNya melihat Dia naik k
OIa akan kembali untuk mereka yang mencintai Diayaitu semua orang yang menerima
Dia sebagai Juruselamat mereka.
Mereka yang telah mati akan hidup pula.
*Yesus akan membawa kita ke surga beserta Dia.

Roh Allah akan menolong kamu
mengenai Dia lebih baik.

Allah menyuruh RohNya untuk diam
dalam hati anak-anakNya.
Allah dan Roh Kudus menyertai kamu.
Yesus dan Roh Kudus menyertai kamu.
Roh Allah menolong kamu berbicara
dengan Allah dalam doa.
Percakapan dengan Allah akan menolong kamu
mengenal Dia lebih baik.
OMintalah Roh Kudus datang dan diam dalam hatimu.
Ia akan menolong kamu untuk hidup bagi Allah
dan mengenal Dia lebih baik.
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I

Orang-orang Kristen lainnya akan menolong
kamu mengenal Dia lebih baik.

Allah ingin supaya anak-anakNya menolong
orang lain mengenal Dia.
Mereka harus menceritakan tentang Dia kepada orang lai
Mereka berhimpun bersama-sama untuk
mempelajari firman Allah dan berdoa.
Mereka memberitahukan orang apa yang
Allah perbuat untuk mereka.
0 Berhimpunlah bersama orang-orang Kristen lainnya
untuk belajar lebih banyak tentang Dia. 0
0 Ceritakanlah kepada teman-temanmu apa yang
kamu tahu tentang Allah, supaya mereka
juga dapat diselamatkan dan masuk surga. 0
D i surga kamu akan mengenal Allah lebih baik.

Apabila kamu ke surga, kamu akan melihat Allah.
) Kamu akan mendengar Dia berbicara kêpadamu.
Pada waktu itu kamu akan mengerti banyak hal,
yang sekarang kaniu tidak niengerti. 0
Kamu akan melihat betapa ajaibnya Allah itu.
Kamu akan mengenal Allah lebih baik
dan lebih mencintai Dia.
Dan kamu akan tinggal bersama Dia selamalamanya.

Doa

Terima kasih, ya Ailah, sebab Engkau cinta pada saya
Pada suatu hari saya akan melihat wajahMu.
Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Marilah dan nyatakanlah hidupMu dalam saya.
Tolonglah saya menceritakan kepada teman-teman
saya tentang Engkau.
Saya doakan agar mereka juga kenal padaMu,
Supaya mereka dapat masuk surga,
Bila sekali kelak Engkau datang untuk mengangkat kami.
Sekarang isilah Buku Kerja untuk Pelajaran 14.
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Carilah jawaban-jawaban yang benar.

Mula-mula bacalah kalimatnya. Kemudian carilah dalam daftar kata-katâ
di sebelah kanan sampai kamu menemukan kata yang tepat untuk diisi di
tempat yang kosong. Isilah tempat-tempat yang kosong ini, lalu coretlah
kata yang di daftar sebelah kanan itu, lihat contoh:
Kitab yang memberitahu kebenaran tentang
Allah ialah ...!!.!!.!!.ob.. .......

1.

Pelajaran-pelajaran

................ kamu sebagaimana kamu ada.

2.

Allah

3.

...................... ini menolong kamu mengenal Allah
dan mengasihi Dia.

4.

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

5.

Allah

6.

Allah ingin supaya kalian

7.

Allah itu baik dan ingin membuat kamu

8.

Allah ada di segala tempat dan dapat melakukan

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

mengasihi

mencintai

menjadikan dunia ini.

ingin

kamu sehat dan senang.

................ Dia.

segala sesuatu

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

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

baik

Allah

Garis-bawahilah jawaban-jawaban yang benar.

Alkitab memberitahu bagaimana keadaan Allah.
Allah tidak dapat melakukan apa saja.
Alkitab memberitahu bahwa Allah ada di segala tempat.
Alkitab memberitahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu.

Tulislah namamu dengan huruf cetak yang jelas
Nilai

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

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

3

I

ALLAH MENJADIKAN
DUNIA, TEMPAT
KEDIAMANMU IN1
PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN
Gambarlah sesuatu yang dijadikan Allah.

-

Dalam setiap kotak gambarlah sesuatu yang sudah dijadvkan
Allah pada hari itu. Atau gambarlah di kertas lain lalu tempelkan pada kotak yang tepat.
Hari Pertama

Hari Kedua

Hari Ketiga

Hari Keempat

Hari Kelima

Hari Keenam

4

Lingkarilah jumlah hari yang dipakai Allah untuk
menjadikan dunia.

1.

1

6

10

8

365

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini.

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

2.

Apakah yang dilakukan Allah pada hari ketujuh?

3.

Apakah di dekat rumahmu ada gereja?

4.

Apakah kamu per@ ke gereja?

5.

Sudahkah kamu berterima kasih kepada Allah sebab Ia menjadikan
kamu? ................................................................................................

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

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

Keluarlah dan lihatlah ke sekelilingmu. Tulislah nama dari
benda-benda ciptaan Allah yang sudah kamu lihat.

1......................................................

6......................................................

2......................................................

7 ......................................................

3......................................................

8 ......................................................

4 ......................................................

9 ......................................................

....................................................... 10......................................................
Sudahkah kamu berterima kasih kepada Allah sebab Ia menjadikan bendabenda itu? ...................................................................................................
Jikalau belum, berterima kasihlah sekarang ini juga.
Apakah sudah kamu kerjakan semua soal dalam pelajaran ini?

Tulislah namamu dengan huruf cetak yang jelas

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

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

Nilai ............................................................................................................

5

I

I

-

ALLAH
MENJADIKAN
KAMU

PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN

-

Mencari gambar sesuatu yang sudah diberi nama oleh Adam.

Mulailah dari titik nomor 1. Tariklah garis ke titik nomor 2,
dan seterusnya dari titik ke titik.
'6

'7

'8

-9

O
;

;, .

*S

'2

.

-4
-3
.2

Lingkarilah jawaban yang benar.

1. Siapakah manusia yang pertama? Habel

Adam

Hawa

Nuh

2. Siapakah perempuan yang pertama? Eden

Adam

Hawa

Habel

3. Apakah nama taman itu?

Adam

4. Apakah kamu senang bekerja?

Hawa

Ya

5. Apakah kamu minta pertolongan Allah?

tidak
ya

tidak

Eden
kadang-kadang
kadang-kadang

6. hlaukah kamu berusaha memperkenankan Allah dalam peker,jaanmu?
Ya
tidak
6

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini.

7.

Susah atau senangkah Adam ketika Ia
melakukan apa yang Allah suruhkan?

8.

Apakah kamu senang atau susah, apabila
melakukan suruhan Allah? .................................................................

9.

Pekerjaan macam apakah yang kamu lakukan?

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

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

............................................................................................................
Apakah kamu punya sebuah buku Allah, yaitu Alkitab?

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

Ataukah kamu hanya mempunyai sebagian isi Alkitab? ..............................
Jika kamu punya Alkitab, apakah setiap hari kamu membaca sebagian dari
Alkitab itu? ................................................................................................

-

Pertanya a n- perta ny a a n, ko ment a r-k o menta r, permint a a n permint a a n doa

Tulislah di sini pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar pelajaran,
atau apapun yang kamu ingin gurumu mendoakan.

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

....................................................................................................................
Apakah sudah kamu kerjakan semua soal dalam pelajaran ini? ....................

Tulislah namamu dengan huruf cetak yang jelas

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

Nilai ............................................................................................................

7

-

PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN

Bacalah kata-kata yang ditulis dengan kode ini.

Di sebelah kiri adalah kodenya. Setiap gambar menggantikan
suatu huruf. Isilah tempat-tempat kosong di bawah tiaptiap
gambar dengan huruf-huruf dalam kode itu. Kamu akan mendapatkan nama dari dua orang dan tsmpat tinggal mereka.

2.

-

3.

-

Ceritakanlah dengan kata-katamu sendiri bagaimana musuh Allah berusaha
supaya manusia berbuat dosa.

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

....................................................................................................................
8

Tariklah garis dari kata-kata di sebelah kiri ke kalimat
yang cocok di sebelah kanan. Lihat contoh:

adalah perbuatan dan perkataan buruk yang
dilakukan manusia.
2.

Iblis

3.

Hawa

adalah manusia yang pertama.

4.

Allah

berusaha supaya kamu berbuat salah.

5.

Dosa

6 mendengarkan Iblis dan berbuat dosa.

@

'

mengatakan apa yang harus kamu perbuat dalam Alkitab.

Garis-bawahilah jawaban yang kamu pilih.

6.

Apakah orang tuamu pernah menghukum kamu karena kamu berbuat
salah?
Ya
tidak

7. Pada sangkamu, mengapa mereka menghukummu?
mengajar kamu berbuat yang benar
8.

menyakiti kamu

Pada sangkamu, mengapa Allah menghukum orang-orang yang berbuat salah? Terangkanlah dengan kata-katamu sendiri.

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

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

............................................................................................................
Tulislah namamu dengan huruf cetak yang jelas.
Nilai

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

...........................................................................................................
9

ALLAH MEMPERHATIKAN
PERLAKUANMU TERHADAP
ORANG LAIN
PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN
Warnailah garnbar ini.

-

Binatang buas berkelahi dan membunuh.
Apakah kita juga harus seperti mereka? ..................................

10

Tariklah garis dari h i a p pertanyaan ke jawabannya di sebelah kanan.
Lihat cont o h :

1.

2.

Apakah Allah memperhatikan perbuatan
kita terhadap orang lain?
Siapa yang mempersembahkan seekor
binatang kepada Allah sebagai korban
karena dosanya?

3.

Siapa yang marah kepada saudaranya?

4.

Siapa yang mengingatkan seorang tentang
bahayanya berdosa ketika ia marah?

I

\

Kain

1
Ya

O

Allah

O

Habel

Garis-bawahilah jawaban-jawaban yang benar.

5.

Menurut pendapatmu, bagaimanakah Allah ingin kamu memperlakukan orang lain?
berkelahi
mengasihi
berselisih
membunuh
memaafkan
mem benci

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini.

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

6.

Apakah selalu mudah untuk menahan kemarahanmu?

7.

Ketika kamu marah, pernahkah kamu berbuat atau
berkata sesuatu yang akhirnya kamu sesalkan? ..................................

8.

Apakah kamu ingin Allah menolong kamu
supaya kamu tidak memarahi orang lain? ..........................................

9.

Apakah yang harus kamu lakukan bila kamu merasa hendak marah?

............................................................................................................
Apakah sudah kamu kerjakan semua soal dalam pelajaran ini?

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

Tulislah namamu dengan huruf cetak yang jelas .........................................
Nilai ............................................................................................................

11

i

-

ALLAH AKAN
MEMBAWA KAMU
KE SURGA

O

PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN

Carilah jawab yang benar.

-

Apa yang akan kamu lakukan bila
hidup bergaul dengan Allah?
Mulailah dari bawah dengan
“Minta Allah mengampuni
dosamu.” Gambarlah jalannya
dari tanda ke tanda lewat semua hal
yang dikehendaki Allah untuk
diperbuat olehmu.
Percaya yang dikatakan Allah

1

Berdusta 7
Marah
Mencuri 7
Melakukan yang
dikatakan Allah

1
7

1

Berdoa tiap hari

7

7

7
f

Mengatakan yang benar

Menolong orang lain

Ikut jalanmu sendiri

Mencintai Allah

Melupakan Allah 7
Mencintai orang lain
Berlaku curang 7

7

7

Berbuat jahat

Membenci orang lain
f

1

7

Terima Yesus
Berkelahi
Minta Allah mengampuni dosamu

7

7

Membaca Alkitab

12

Coretlah huruf-huruf W, X, dan Z.

Kemudian tulislah kata-kata ini pada tempat yang tersedia.

I

KWITZA BEXRBIXCZARWA WDENGXAZN TUWXHZAN BXILA

................................................................................................
BWERDOZA

WDAZN

MWEMBACXA

ZALKIWTAZB. XKIWTA

...........................................................................................
BEWRGAXUL

WDEXNGAZN

WAXLLAZH

XBIZLA

KWITZA

...........................................................................................
MEWLAKXUKAZN

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

AWZPA

YXANG

IWXA

KAWTAKAZN.

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

Apakah sudah kamu kerjakan semua soal daiam pelajaran ini?

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

Pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar, permintaan-permintaan doa.

Tulisiah di sini pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar mengenai
pelajaran-pelajaran ini, atau apapun yang kamu ingin gurumu mendoakan.
Pakailah kertas lain kalau ini tidak cukup.

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

....................................................................................................................
Tuiislah namamu dengan huruf cetak yang jelas
Nilai

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

...........................................................................................................
13

-

ALLAH AKAN
MENYELAMATKAN
KAMU

PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN

-

L et a k kanIa h burung-buru ng dan bi natang-binat a ng da lam
bahtera Nuh.

Kamu dapat memakai sebuah kotak untuk bahteranya. Buatlah binatang-binatang atau burung-burung dari kertas, kayu
atau tanah liat (lempung).
Cara membuatnya: campurlah setengah cangkir tepung dengan
seperempat cangkir garam halus. Berilah air secukupnya
supaya adonan jadi cukup keras. Kerjakanlah dengan tangun
sampai licin, kemudian bentuklah jadi burung atau binataiig
lain. Kalau tidak dipakai lagi bungkuslah adonan ini dengan
kain basah/lembab supaya bisa dipakai la@.

rnti$drnd%b

Kami mengucapkan selamat sebab sekarang kamu sudah belajar
sampai hampir pertengahan kursus ini. Senangkah kamu dengan pelajaranpelajaran ini? ............... Setelah selesai kursus ini masih ada pelajaranpelajaran lain yang dapat kamu pelajari.
Ce rit a ka nl a h dengan kata- kat a mu send iri baga ima na Allah menyela matka n
Nuh dan keluarganya.

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

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
14

Tariklah garis ke jawaban yang benar.

1

1.

Allah menyelamatkan Nuh dan

airbah

2.

Nuh membuat sebuah

Allah

i

3.

Orang-orang menertawakan

keluarganya

I

4.

Nuh dan anak-anaknya mentaati

bahtera

5.

Allah selalu berbuat apa yang

Nuh

6.

Allah menyelamatkan Nuh dari

diselamatkan

7.

Nuh mencintai Allah dan

benar

8.

Manusia harus mentaati Allah

sekarang

Buatlah sebuah daftar dari keluargamu dan teman-temanmu yang kamu
inginkan masuk surga. Tulislah namamu sendiri pada garis yang teratas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sudahkah kamu bercerita tentang Allah kepada orang-orang ini?
Doakanlah mereka supaya mereka akan percaya apa yang dikatakan Allah
dalam Alkitab. Doakanlah supaya mereka akan diselamatkan dan akan
per@ ke surga. Dengan kata-katamu sendiri kamu dapat berbicara kepada
Allah tentang mereka. Gurumu juga akan berdoa buat mereka.
Apakah sudah kamu kerjakan semua soal dalam pelajaran ini?

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

Nilai ............................................................................................................

15

ALLAH AKAN
MEMEL HARA
KAMU

Membuat pelangi perjanjian-perjanjian.

Tariklah garis dari titik ke titik sampai membuat empat susun
garis melingkar. Warnailah tempat di antara garis-garis itu,
yang memuat perjanjian-perjanjian itu.
1. Bagian atas----merah
2. Bawahnya merah----kuning
3. Bawahnya kuning----hijau
4. Bawah sendiri----biru

16

-

Bacalah tiaptiap pertanyaan dengan saksama. Kemudian warnailah kotak
di bawah jawaban yang benar, atau warnailah dengan pensilmu.
Ya

1.Apakah Nuh punya tiga orang anak laki-laki?
2. Apakah air bah itu menutupi bumi?

D

3. Apakah Nuh itu seorang yang jahat?

o

4. Apakah Allah memelihara Nuh dan keluarganya?

O

5. Apakah binatang-binatang itu mati kelaparan dalam
bahtera?

O

6. Maukah Tuhan memeliharamu?

7. Apakah kamu berterima kasih karena pemeliharaan
Tuhan kepadamu?

O

Ceritakanlah beberapa ha1 yang memberitahukan bahwa Allah telah memeIihara ka mu.

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

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

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

....................................................................................................................
....................................................................................................................
Apakah sudah kamu kerjakan semua soal dalam pelajaran ini? ....................
Tulislah namamu dengan jelas .....................................................................
Nilai ............................................................................................................
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---

I

-

ALLAH
MENDENGAR
DOAMU

PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN-!

Bangunlah sebuah menara!

Carilah batu-batu karang yang datar.
Letakkanlah batu-batu itu di tanah
dalam bentuk suatu lingkaran kecil.
Kemudian susunlah lagi dengan karang-karang itu selapis demi selapis.
Cobalah, seberapa tinggi kamu dapat
membuat menara batu karang itu
sebelum tumpukan itu jatuh.
-

Garis-bawahilah kata-kata yang benar.
1.

Garis-bawahilah kata-kata yang menceritakan Allah yang benar.
miskin
mendengar
menolong
baik
pencipta
memperhatikan
mencintai
bohong

2.

Garis-bawahilah kata-kata yang menceritakan tentang orang-orang
dalam pelajaran ini.
sangat baik
melupakan Allah
mencintai Allah
membuat ilah-ilah

3.

(;ark-bawahilah kata-kata yang menceritakan tentang ilah-ilah yang
dibuat manusia.
melihat
batu
kayu
mendengar
berbicara
niencintai

4.

Garis-bawahilah kata-kata yang menyatakan kehendak Allah atas
kamu atau yang harus kamu lakukan.
menjadi baik
bergembira

ikut kehendakmu sendiri
berbuatlah apa yang disuruhkan Allah
18

marah
susah

-

ALLAH AKAN
MEMlMPlN
KAMU
PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN
Bepergian dengan Abram

-

Abram sedang dalam perjalanan yang jauh. Isilah nama tempat-tempat dalam perjalanannya sesuai dengan nomor-nomor
jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jikalau
kamu tidak ingat jawabannya, carilah kembali dalam buku
Allah Cintu Pudurnu pelajaran 10.
1. Di manakah Abram tinggal?
2. Siapakah yang memanggil Abram?
3. Apakah yang dibangun Abram?
4. Nama apakah yang diberikan oleh Abraham dan Sarah
untuk anaknya?
5. Allah membimbing Abram ke tanah mana?

Kamu sudah mempelajari tentang banyak orang yang mencintai dan diperkenan oieh Allah. Tuiislah tiga di antaranya yang kamu inginkan agar
kamu dapat menjadi seperti mereka.

........................................................................................................
Dalam hal-ha1 apa kamu ingin seperti mereka?

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
19
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I

l

i
1
I

1

Tariklah garis dari tiap narna ke kata-kata yang benar di sebelah kanan.

1. Ur

O

2. Abraham

berarti “bapak orang banyak”.
adalah isteri Abraham.

3. Sarah

O

adalah anak Abraham.

4. Ishak

O

adalah kota di mana Abram tinggal.

5. Alkitab

O

adalah Firman Allah.

Warnailah petak di bawah kata yang rnenunjukkan jawaban yang benar.

Ya

6. Apakah semua orang mencintai Allah yang benar?

7. Apakah Abram mengubah namanya sendiri?
8. Apakah Abram percaya pada janji Allah?

9. Maukah Allah memberkati orang-orang yang
percaya kepadaNya?
10. Apakah kamu percaya semua yang Allah
katakan dalam Alkitab?

Tidak

0

u n
o n
u n

n o

Pertanyaan-pertanyaan, kornentar-kornentar, permintaan-perrnintaan doa

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Apakah sudah kamu kerjakan semua soal dalam pelajaran ini? ....................
Tulislah namamu dengan huruf cetak yang jelas
Nilai

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

.............................................................................................................
20

1 - f

m

-

ALLAH MENYURUH
ANAK DOMBANYA UNTUK
MENYELAMATKAN KAMU

PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN b-

Buatlah seekor anak domba.

Ambillah sedikit kapas.
Bentuklah menjadi kepala dan tubuh domba itu.
Berilah empat tongkat untuk kakinya.

Garis-bawahilah jawaban yang kamu pilih.

1. Abraham tidak mengerti mengapa Allah menyuruh dia persembahkan
Ishak.

Betul

Tidak

2. Abraham berkata: Allah akan menyediakan:
3. Yang mati ganti Ishak.

domba jantan

21

domba
kuda

batu

api
ayam

--

I

i

I

lsilah dengan huruf yang kurang.

1.

Anak Domba yang dikirim A ................ untuk menyelamatkan
kamu ialah seorang yang bernama Y

2.

A ............ D ................ A ................ akan menghapus segala
d

3.

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

............ mu.

Abraham menjawab: “A
D

................ akan menyediakan A ............

................ bagi diriNya.”

4.

Orang yang berdosa t

5.

Kita semua sudah b

6.

Y

........ d ................ naik ke surga.

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

t d .............

................ mati di kayu salib karena d ............ kita.

............ D ................ A ................ yang mati
d ............ d ................ ini.
untuk meng ....................

7. Yesus adalah A

Apakah kamu sudah menerima Yesus sebagai
Juruselamatmu sebelum memulai pelajaran-pelajaran ini?

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

Jika belum, sudahkah kamu menerima Dia sementara mempelajari pelajaran ini? Jika demikian, tulislah namamu dan tanggalnya di tempat
kosong di bawah ini.

Saya,

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

menerima

namamu
Y esus sebagai Juruselamatku

......................................................................
tanggal

bulan

Apakah sudah kamu kerjakan semua soal daiam pelajaran ini?

tahun

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

Nilai ............................................................................................................
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ALLAH AKAN
MENGAMPUNI DAN
MENOLONG KAMU
PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN
Carilah apa yang dikatakan Yakub.

Yakub mengatakan sesuatu ketika ia bangun dari mimpinya
yang indah. Kata-katanya tertulis dalam kode ini. Tulislah
hurufnya untuk tiap-tiap gambar kode ini.

= A

PZQ#X

A#SO

A = #

L

B=n

M=

D = O

N = O

E =+

P = C

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

G = N

R = O

Ot<<#@

H=@

s

<<

=O1

=s

T = P

K = X

u = +

I

o s a PSO*X

...................................................................
5+X#O

SOS

#An#@

#W#b#@

................................
O # O SOSA*@

....................................................................
~ - o a # o - 61+0-#
.......................................................................

CSOP+

Ceritakanlah dengan kata-katamu sendiri bagaimana kamu tahu bahwa
Allah cinta padamu.
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I
I

f

Tariklah garis dari setiap nama ke kata-kata yang benar.

adaiah ayah Yakub dan Esap.

1.

Adam

2.

Abraham

menjual berkat Allah.

3.

Yesus

bermimpi mengenai tangga ke surgit.

4.

Yakub

O

mati untuk menyelamatkan kamu dari dosa.

5.

Esap

O

adalah manusia yang pertama.

6.

Ishak

O

meninggalkan negaranya untuk ikut Allah.

7.

Kain

O

Allah mengampuni dan menolongmu.

8.

Allah

O

membunuh saudaranya.

O

I

l

i

Kamu dapat menolong anak lain.

Apakah ada di antara teman-temanmu yang ingin mempelajari Allah Cinta
Padamu? Tulislah nama dan alamat mereka. Kami akan mengirimnya.
Pakailah kertas lain kalau ini tidak cukup.
Nama

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

Alamat ........................................................................................................
Kota

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

Nama

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

Daerah/Propinsi

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

Alamat ........................................................................................................
Kota

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

Daerah/Propinsi

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

Apakah sudah kamu kerjakan semua soal dalam pelajaran ini?
Tulislah namamu dengan jelas

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

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

Nilai ............................................................................................................
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-

ALLAH AKAN
MENY ERTAI
KAMU

PEKERJAAN YANG MENYENANGKAN

Tulislah namamu dengan huruf cetak yang jelas
Nilai ...........................................

-

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

Warnailah gambar pada halaman berikut.
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