
Pelajaran 3 

ALLAH 
MENJADI KAN 
KAM U 

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 

15 



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. 
~Dalam beberapa ha1 Adam seperti Allah: 

Adamdapat e, e melihatdan rnendengar. 

Adam dapat berjalan dan e berkata-kata. 

Adam dapat 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 

Doa 
Terima kasih, ya Allah, atas kesempatan 
untuk bekerja dan bermain. 
Tolonglah saya melakukan pekerjaan saya. 

Dalam segala perbuatan dan perkataan saya. 
Tolonglah supaya hari ini saya menyenangkan hatiMu J 

t 

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 *. *. 
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