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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
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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. ”
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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

-

*-
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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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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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