-

3-

Pelajaran 12

!

ALLAH AKAN
MENGAMPUNI
DAN MENOLONG
KAMU

4

Pelaja r iIa h haI-haI

Berkat Allah lebih berh
Allah mengampuni dan memberkati Yakub.
Allah menyediakan jalan supaya kamu dapat masuk surga.
Allah akan menolong kamu berkata: “Maafkanlah saya.”

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini?

Beberapa dari pertanyaan-pertanyaan ini mengenai pelajaran-pelajaran
yang lalu.
Jawablah seberapa banyak yang kamu dapat jawab.

................................

1.

Siapa pergi ke surga tanpa mengalami kematian?

2.

Siapa membangun bahtera?

................................................................

3.

Siapa membunuh adiknya?

.................................................................

4. Apakah yang lebih berharga dari makanan?
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........................................

I

Berkat Allah lebih berharga dari makanan.

&
b
-aw
sahilahi

semua perkataan dari ke

.

Ribkah adalah isteri Ishak.
Ishak dan Ribkah mencintai Allah.
Allah memberi kepitda mereka
anak laki-laki kembar:
Esau cian Yakub.

y

Esau seorang pemburu.
Esau iahir sebelum Yakub.
'Ia berhak menerima suatu berkat
yang istimewa dari Allah.
Inilah hak kesulungan anak laki-laki sulung.
@Akantetapi Esau lebih berminat pada makanan
daripada berkat-berkat Allah yang istimewa.
Esau tidak mencintai Allah.
Ia hanya mencintai dirinya.
Esau menjual hak kesulungannya kepada
Yakub untuk semangkok sup kacang merah.
Kemudian hari Esau menyesal,
bahwa ia telah menjual berkat Allah.
Berkat Allah lebih berharga dari semua makanan.
Allah mengampuni dan memberkati Yakub.

@Yakubberbuat beberapa ha1 yang buruk sekali terhadap keluarganya.
Ia berdusta kepada ayahnya dan menipu kakaknya.
Ia membeli hak kesulungan Esau dan mencuri berkatnya.
@Tetapi,sekalipun demikian, Allah mencintai Yakub.
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Esau mau membunuh Y akub.
Y akub harus pergi ke
sebuah negeri yang jauh,
supaya ia luput dari Esau.
Di tengah perjalanan Allah
berbicara kepada Yakub
dalam sebuah mimpi.

I

Yakub melihat sebuah tangga
didirikan di bumi dan Ujung
tangga ini sampai di langit.
Allah berjanji akan memberkati Yakub.

Yakub senang, ketika ia bangun.
Allah masih mencintai dia.
O Allah akan mengampuni perbuatan-perbuatan buruk
yang telah dibuatnya.~
Allah akan pergi beserta dia dan menolong dia berbuat yang benar.
0 Yakub tahu, kalau ia mengikut Allah,
I
suatu hari kelak Allah akan membawa dia ke swga..

Allah menyediakan jalan
untuk kamu masuk surga. O
Yesus adalah jalan ke surga.
Yesus mati untuk menyelamatkan kamu.
0 Ikutlah Yesus seumur hidupmu
dan Ia akan membawa kamu ke surga. O
O

Allah memelihara Yakub. 0
Yakub menjadi gembala.
la mempunyai banyak kambing domb
Allah juga memberi isteri dan
anak-anak kepada Yakub.

O
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Allah menolong Yakub berkata,
“Maafkanlah saya.”

Akhirnya Allah menyuruh Yakub
pulang ke negerin ya.
Yakub masih takut untuk bertemu dengan Esau.
Esau datang bersama empat ratus orang
hendak menjumpai Yakub.
Yakub menyesalkan perbuatannya terhadap Esau.
Y akub ingin supaya kakaknya akan mengampuni dia.

Yakub berdoa mohon pertolongan kepada Allah. O
Allah mengampuni Yakub dan menamakan dia, Israel.
0 Allah menolong Yakub untuk menunjukkan
penyesalannya kepada Esau. O
Allah menolong Esau mengampuni Yakub.
Lalu kakak beradik ini berbaik kembaii.
O

Allah akan menolong kamu berkata, “Maafkanlah saya.”

Pernahkah kamu bersedih hati karena kamu nakal?
Barangkali kamu berlaku salah terhadap seseorapg.
Kamu ingin Allah mengampuni dan memberkati kamu.
Kanlu harus memberitahukan pen yesalanmu kepada Allah.
Tetapi kamu juga harus minta maaf kepada orang
yang merasa tersinggung olehmu.
O Allah akan mengampuni dan menolong kamu. 0
Ia akan menolong kamu berbaik kembali dengan orang lain.

Hafalkanlah doa ini

Ya Tuhan, ampunilah kiranya segala
Kesalahan saya terhadap orang lain.
Tolonglah saya meminta maaf
Dan berbaik kembali dengan mereka.
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