
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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Hari ketiga 

Hari kgem pa t 

* Maka Allah berfirman: 
“Hendaklah segala air 

di bawah langit berkumpul 
pada satu tempat, 

sehingga kelihatan yang kering.” 0 

Allah menjadikan darat, laut, 
pohon-pohon dan kembang-kembang. 

Y Maka Allah berfirman: 
“ Jadilah benda-benda 

penerang pada cakrawala.”. 

Allah menjadikan matahari, bulan 
dan bin t a n g- b i n ta  n g. 

*Maka Allah berfirman: “Hendaklah 
dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, 

4 dan hendaklah burung 
4 /  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? 

0 Dalam rumah Allah kita berbicara dengan Allah dan belajar tentang Dia.. 
Di rumah kita dapat juga berbicara dengan Allah apabila kita berdoa. 

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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