
Pelajaran 14 

KAMU DAPAT 
MENGENAL ALLAH 
LEBIH BAIK 

Pelajarilah hal-ha1 ini tentang Allah 
Alkitab akan menolong kamu mengenal Allah lebih baik. 
Yesus akan menolong kamu mengenal Allah lebih baik. 
Roh Allah akan menolong kamu mengenal Dia lebih baik. 
Orang-orang Kristen lainnya akan menolong kamu mengenal Dia lebih baik. 
Di surga kamu akan mengenal Allah lebih baik. 

Dapatkah kamu mengerjakan soal-soal di bawah ini? 
Hubungkanlah kata-kata di sebelah kiri dengan bagian kalimat yang tepat 
di sebelah kanan. 

1. Yesus Kristus adalah 0 0 akan menolong kamu mengenal Dia. 

2. Allah mencintai O 0 akan beroleh hidup kekal. 

3. Siapapun yang 
percaya Y ems 0 0 Anak Allah. 

4. Roh Allah e 0 duniaini. 
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Alkitab akan menolong kamu mengenal Allah lebih baik. 

Alkitab mengajar kamu banyak ha1 tentang Allah. 
Bacalah Alkitab setiap hari, 
supaya kamu mengenal Allah lebih baik. 

Allah akan berbicara kepadamu melalui kitabNya.0 

Yesus akan menolong kamu mengenal Allah lebih baik. 
Allah adalah tiga okrium dalam 

suatu keesaan-Allah Bapa, 
Yesus Anak Allah dan Roh Kudus.. 
Jikalau Yang satu menyertai kamu, 

Yesus menjadi manusia untuk 
menolong kita mengenal Allah.. 

Ibu Yesus adalah wanita yang baik. Namanya Maria, 
Suami Maria bernama Yusuf. 

Tetapi Yusuf bukan bapa Yesus. 
Bapa Yesus ialah Allah. 

I Ketiga Oknum ini menyertai kamu.. 

Ketika Yesus lahir, malaikat-malaikat 
menyanyi memuji Allah.. 
Mereka memberitahu kepada beberapa gembala 
bahwa Juruselamat sudah lahir. 
Gembala-gembala itu senang ketika 
mereka menjumpai Yesus. 
Allah telah menyuruh AnakNya untuk 
menjadi Juruselamat mereka. 
0 Di dalam AnakNya itu, Allah telah datang untuk 
tinggal bersama manusia. 
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0 Apabila Yesus bertambah besar, Ia menceritakan 
kepada orang-orang tentang Allah. 

Ia menunjukkan kepada mereka apa yang Allah 
ingin untuk diperbuat oleh manusia. 

Ia menyembuhkan orang sakit, 
orang timpang dan orang tuli. 

Orang yang susah dijadikanNya bersukacita dan 
orang yang jahat dijadikan baik. 

Iapun menghidupkan kembali orang yang sudah mati. 
Ia berbuat segala sesuatu yang Allah suruh kepadaNya. 

Ia menjamah orang buta dan mereka dapat melihat. 
I 

0Yesu.s mati di salib untuk menyelamatkan kita dari 
Ia dikuburkan, tetapi Ia hidup kembali. 
Kemudian hari teman-temanNya melihat Dia naik k 
OIa akan kembali untuk mereka yang mencintai Dia- 
yaitu semua orang yang menerima 
Dia sebagai Juruselamat mereka. 
Mereka yang telah mati akan hidup pula. 
*Yesus akan membawa kita ke surga beserta Dia. 

Roh Allah akan menolong kamu 
mengenai Dia lebih baik. 

Allah menyuruh RohNya untuk diam 
dalam hati anak-anakNya. 

Allah dan Roh Kudus menyertai kamu. 
Yesus dan Roh Kudus menyertai kamu. 

Roh Allah menolong kamu berbicara 
dengan Allah dalam doa. 

Percakapan dengan Allah akan menolong kamu 
mengenal Dia lebih baik. 

OMintalah Roh Kudus datang dan diam dalam hatimu. 
Ia akan menolong kamu untuk hidup bagi Allah 

dan mengenal Dia lebih baik. 
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Orang-orang Kristen lainnya akan menolong 
kamu mengenal Dia lebih baik. 
Allah ingin supaya anak-anakNya menolong 
orang lain mengenal Dia. 
Mereka harus menceritakan tentang Dia kepada orang lai 
Mereka berhimpun bersama-sama untuk 
mempelajari firman Allah dan berdoa. 
Mereka memberitahukan orang apa yang 
Allah perbuat untuk mereka. 
0 Berhimpunlah bersama orang-orang Kristen lainnya 
untuk belajar lebih banyak tentang Dia. 0 

0 Ceritakanlah kepada teman-temanmu apa yang 
kamu tahu tentang Allah, supaya mereka 
juga dapat diselamatkan dan masuk surga. 0 

Di  surga kamu akan mengenal Allah lebih baik. 
Apabila kamu ke surga, kamu akan melihat Allah. 
) Kamu akan mendengar Dia berbicara kêpadamu. 

Pada waktu itu kamu akan mengerti banyak hal, 
yang sekarang kaniu tidak niengerti. 0 

Kamu akan melihat betapa ajaibnya Allah itu. 
Kamu akan mengenal Allah lebih baik 

dan lebih mencintai Dia. 
Dan kamu akan tinggal bersama Dia selamalamanya. 

Doa 
Terima kasih, ya Ailah, sebab Engkau cinta pada saya 
Pada suatu hari saya akan melihat wajahMu. 
Bapa, Anak dan Roh Kudus, 
Marilah dan nyatakanlah hidupMu dalam saya. 
Tolonglah saya menceritakan kepada teman-teman 
saya tentang Engkau. 
Saya doakan agar mereka juga kenal padaMu, 
Supaya mereka dapat masuk surga, 
Bila sekali kelak Engkau datang untuk mengangkat kami. 

Sekarang isilah Buku Kerja untuk Pelajaran 14. 
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