
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 

1. lebih dahulu rnengasihi 2. Alkitab 

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

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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