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
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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.
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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.

22

