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Pelajaran 13 

ALLAH AKAN 
MEMYERTAI 
KAMU 
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1 
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Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah 

Ada orang yang berusaha menjahati mereka yang mencintai Allah. 
Allah akan menyertai kamu di manapun kamu berada. 
Allah akan mendatangkan kebaikan untukmu dari segala pengalamanmu. 
Allah akan menolong kamu mengampuni mereka yang menjahati kamu. 

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini? 

Lingkarilah jawaban yang benar. 

1. Siapa dimasukkan ke dalam penjara? Ishak Yusuf Y akub 

2. Siapa menyertai dia di penjara? Yakub Ishak Allah 

3. Allah akan menolong kamu berbuat apakah terhadap orang yang 
menjahati kamu? 

mengampuni menjahati mereka 

4. Siapa yang akan mendatangkan kebaikan dari segala pengalamanmu? 
kamu sendiri Allah 
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Sa u da ra-sa u da ra Y us u f be rusa ha men ja ha t i d ia. 

Garis-bawahilah semua perkataan dari ke . 

usuf adalah salah satu dari kedua belas ariak Yakub. 
Yakub mencintai Yusuf. 

Ia memberi jubah yang indah kepada Yusuf. 
Hal ini menimbulkan cemburu saudara-saudaranya. 

Mereka membenci Yusuf. 

\\* I ' I / / ,  
'G ALLAH ,c-r '9 - 

Allah mencintai Yusuf dan 
bercakapcakap dengan dia. 
e Dalam mimpi Allah menunjukkan 
kepada Yusuf bahwa ia akan 
menjadi penguasa yang besar.. 

Yusuf percaya akan firman Allah.. 
Ia memberitahukan mimpinya kepada saudara-saudaranya. 
Ini membuat mereka makin membenci Yusuf. 

Saudara-saudara Yusuf berencana akan membunuh dia. 
Mereka melemparkan dia ke 

dalam sebuah sumur kosong. 
Sebagai gantinya membunuh dia, 

mereka menjual dia sebagai budak. 
Lalu mereka meyakinkan Y akub bahwa 

dibunuh oleh seekor binatang buas. 

Allah menyertai Yusuf. 
Orang-orang yang membeli Yusuf 

membawa dia ke negeri yang jauh. 
ereka menjual dia sebagai budak kepada Potifar. 

Tetapi Allah menyertai Yusuf dalam rumah Potifar.. 
Allah membantu dia rnelakukan 

semua pekerjaannya dengan baik. 
Allah berkenan pada Yusuf. Demikian pula Potifar. 
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'''l'A4 Isteri Potifar berusaha supaya Yusuf berbuat dosa. 
Yusuf tidak mau berbuat dosa. Ia mencintai Allah. 

Isteri Potifar berdusta tentang Yusuf. 
Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. 

0 Tetapi Allah masih menyertai Yusuf. 0 

Allah mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu. 
Pada suatu hari raja menyuruh Yusuf menghadap. 
Allah telah berbicara kepada raja itu dalam suatu mimpi. 

Allah memberitahu arti mimpi itu kepada Yusuf. 
Tujuh tahun lamanya akan ada panen yang baik- 
kemudian itu akan terjadi tujuh 
tahun kelaparan-tidak ada panen. 
Yusuf memberitahu arti mimpi 
ini kepada raja. 

Raja itu mengangkat Yusuf sebagai penguas 
Maka terjadilah tujuh tahun kelimpahan. 
Yusuf mengumpulkan dan menyimpan 
makanan yang berkelebihan itu. 
Kemudian terjadilah tujuh tahun kelaparan. 
Orang-orang datang kepada Yusuf 
untuk membeli makanan. 
Allah membantu Yusuf 
menyelamatkan banyak orang. 

---- 
Tetapi raja tidak mengerti arti mimpi tersebut. e- 

ah meno long Yusuf mengam pu n i sa udara-saudaran ya. 

dara-saudara Yusuf datang hendak membeli makanan. 
.Allah telah menolong Yusuf untuk 

mengampuni segala perbuatan buruk yang telah 
mereka lakukan terhadap dia. O 

suf memberi mereka makanan dan tempat tinggal 
yang baik. Ia mencintai mereka. 

O Allah mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu. O 

Apapun yang terjadi pada dirimu, tetaplah 
mencintai Allah dan berdoa kepadaNya. 

O Ampunilah orang-orang yang menjahati kamu. O 

Allah akan menyelesaikan segala sesuatu untukmu. 
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I Kamu telah belajar banyak ha1 dalam pelajaran-pelajaran ini. 

Kamu belajar bahwa Allah mencintai kamu. 
JSamu belajar bahwa Allah mulia dan baik. 
Allah menjadikan kamu dan ingin supaya 

Allah adalah baik dan Ia ingin supaya 
anak-anakNya menjadi baik. 
Allah ingin supaya kamu baik hati terhadap orang lain. 
Allah menyuruh Anak d o m b a y a ,  yaitu Yesus, 
untuk mati karena dosa-dosamu. 
Allah mau mengampuni dan memberkati kamu. 

I 
1 kamu menjadi anakNya. 

w T  Allah ingin supaya kamu tinggal di surga bersama Dia. 
Allah akan memelihara kamu di mana saja. 

.9 -A-- r 1% 
Allah mau supaya kamu berdoa kepadaNya, 

bukan kepada ilah-ilah lain. 
Allah ingin supaya kamu mengikut Dia. 

Allah selalu berkata yang benar. 
Apabila kamu mencintai Allah dan mentaati Dia, 

Ia akan membuat segala sesuatu menjadi baik. 
Semoga Allah memberkati 

kamu sewaktu kamu tiergaul dan 
berkata-kata dengan Dia setiap hari. 

I 

Doa 
Ya Allah, saya tahu melalui Alkitab Engkau berbicara kepada saya. 
Yusuf Kaupelihara. Abraham Kauberkati. 
Engkau telah berjalan dan bercakap-cakap dengan Adam dan Nuh. 
Engkau cinta pada saya. Engkau menyertai saya 
ke manapun saya pergi. 
Engkau telah mengampuni dosaku seperti Engkau telah 
mengampuni dosa Y akub. 
Seperti Ishak, saya diselamatkan demi kematian Anak d o m b d u  
Seperti Henokh, saya akan Kaubawa ke surga. 
Sayalah anakMu, saya akan selalu cinta padaMu. 


