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1

Teman-teman terkasih,

Pernahkah kamu merasa 

heran tentang seperti 

apakah Allah itu? Allah 

itu begitu hebat dan ajaib 

sehingga kita tidak akan 

pernah bisa mengenal 

semuanya tentang 

Dia. Tetapi Allah telah 

memberikan kepada kita 

sebuah buku ajaib yang 

menceritakan kepada kita 

tentang Dia.

Buku apakah itu? Itu adalah Alkitab, 
Firman Allah. Alkitab mengatakan, 
Allahlah  pencipta dari segala sesuatu.

 Allah  menciptakan matahari dan bulan.
 Ia

 
menciptakan berjuta-juta bintang 

yang berkelap-kelip di langit pada 
malam hari. Ia menciptakan bumi. 
Allah menciptakan burung, ikan, 
dan binatang-binatang. Lalu Allah 
menciptakan pria dan wanita yang 
pertama. 

PELAJARAN 1

Mengapa Allah menciptakan 
kita? Kita diciptakan untuk 
mengasihi dan dikasihi oleh Allah. 
Allah mengenal dan mengasihi 
setiap manusia. 

Hal yang sangat 
menyenangkan Allah adalah 
jika kita ingin mengenal dan 
mengasihi-Nya. Mengenal dan 
mengasihii Allah adalah hal terbaik 
yang dapat kita lakukan. Hal inilah 
yang membuat kita bahagia yang 
sesungguhnya. 

Dalam bab ini kita akan melihat 
apa yang dikatakan Alkitab tentang 
Allah. Kita akan mempelajari lima 
hal penting tentang Allah kita yang 
ajaib dan sangat mengasihi kita. 
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Hanya ada satu Allah – Allah yang 
benar dan hidup. Ia berkata, “Akulah 
Tuhan dan tidak ada yang lain; kecuali 
Aku tidak ada allah...” (Yesaya 45: 5).

Allah bukan suatu “kekuatan.” 
Allah adalah seorang pribadi yang 
dapat mengenal dan mengasihi setiap 
dari kita. Allah senang jika kita ingin 
mengenal Dia. Di atas semuanya, 
Allah ingin kita mengasihi-Nya 
dengan segenap hati kita.

Meskipun Allah adalah seorang 
pribadi, Ia tak memiliki tubuh seperti 
kita. Allah adalah roh. Kita tak dapat 
melihat yang namanya roh. Saat Allah 
menciptakanmu, Ia memberimu tubuh, 
Ia juga memberimu roh. Rohmu hidup 
di dalam tubuhmu. Orang lain dapat 
melihat tubuhmu, tapi mereka tidak 
dapat melihat rohmu. 

Allah sepenuhnya adalah roh. 
Karena itu kita tak dapat melihat-
Nya. Allah memberitahu kita untuk 
tidak membuat wujud apapun 
yang menggambarkan diri-Nya. 
Allah memerintahkan kita untuk 
tidak menyembah wujud apapun. 
Alkitab berkata, “Allah itu Roh dan 
barangsiapa menyembah Dia, harus 
menyembah-Nya dalam roh dan 
kebenaran” (Yohanes 4: 24).

Meski kita tak dapat melihat-
Nya, Allah kita adalah Allah benar, esa  
dan hidup. Ia ingin kita mengenal-
Nya. Ketika kita mengenal Allah, kita 
akan mengasihi-Nya. Dan jika kita 
mengasihi-Nya, maka kita ingin  
menataati-Nya.

itu mulia

adalah 
roh

adalah 
seorang pribadi

Kemuliaan Allah begitu cemerlang 
sehingga kita tak dapat melihat-
Nya. Kita tak bisa berlama-lama 
memandang matahari karena 
sinarnya begitu kuat. Mata kita akan 
sakit. Kalau kita memandangnya 
terlalu lama, maka mata kita bisa 
jadi buta.

Kemuliaan Allah jauh lebih dari 
terang  sinar matahari. Karena itu

 kita tak dapat melihat-Nya. Allah  
berfirman, “Tidak ada orang yang 
memandang Aku dapat hidup…” 
(Keluaran 33: 20).

Alkitab menceritakan pada kita 
tentang seorang yang bernama 
Musa. Musa adalah sahabat istimewa 
Allah. Ia dapat bercakap-cakap 
dengan Allah dan Allah berbicara 

pada-Nya berkali-kali, tapi 
Musa tak pernah 

melihat Allah. 
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Pada suatu hari, Musa memohon 
sesuatu yang istimewa dari Allah. 
Ia berkata, “Perlihatkanlah kiranya 
kemuliaan-Mu padaku”
(Keluaran 33: 18). 

Allah berkata kepada Musa, “Kau 
tak dapat melihat wajah-Ku karena tak 
ada yang dapat melihat Aku dan hidup, 
tapi Aku akan menyembunyikanmu 
dalam lekuk gunung itu, dan akan 
berjalan melewatimu.”

Musa naik ke atas gunung seorang 
diri. Allah menyembunyikan diriNya 
di antara celah batu. Lalu Allah 
membuat kemuliaan-Nya melewati 
Musa. Musa tidak bisa melihat Allah, 
tapi ia melihat sedikit dari kemuliaan 
Allah, dan kejadian itu telah membuat 
wajah Musa bersinar cemerlang. 

Saat Musa turun dari gunung, 
wajahnya begitu terang hingga orang-
orang takut padanya. Wajarlah jika 
kemudian Musa dan orang-orang 
berkata, “Siapakah yang seperti 
Engkau ya Allah… mulia karena 
kekudusan-Mu…?” (Keluaran 15: 11).

Itu berarti Allah itu suci dan 
sempurna dan tanpa dosa sama 
sekali. Dalam Alkitab, kegelapan 
kadang diartikan dengan dosa. Alkitab 
berkata, “Allah adalah terang, dan 
dalam Dia sama sekali tidak ada 
kegelapan” (1 Yohanes 1: 5

Allah adalah terang semata-mata 
dan mulia. Allah itu kudus. Tuhan 
tidak pernah berbuat dosa. Allah selalu 
melakukan apa yang baik dan benar. 
Tak akan pernah ada sesuatu  dosa  
yang dapat masuk ke dalam Hadirat 
Allah. Allkitab berkata, “Kuduslah 
Tuhan, Allah kita” (Mazmur 99: 9).

Suatu ketika Allah berbicara 
melalui sebuah penglihatan 
pada seorang nabi yang bernama 
Yesaya. Pengelihatan itu seperti 
sebuah mimpi. Yesaya melihat suatu 
pengelihatan  Allah sedang berada di 
Tahta-Nya. Di sekeliling tahta itu ada 
banyak malaikat memuji Allah kata 
mereka, “Kudus, kudus, kuduslah 
Tuhan semesta alam, seluruh bumi 
penuh kemuliaan-Nya” (Yesaya 6: 3).

Ketika Yesaya melihat 
pengelihatan itu, Yesaya ketakutan. 
Pengelihatan itu menunjukkan 
kepadanya bahwa ia adalah seorang 
berdosa, dan bahwa Allah itu kudus.

itu kudus
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Ini berarti Tuhan mengasihi kita dan 
selalu menginginkan yang terbaik bagi 
kita. 

Bagaimana kita tahu Allah 
mengasihi kita? Ada dua cara:

• Allah yang mengatakan demikian. 
Dalam Firman-Nya, Allah berkata, 

“Aku mengasihi engkau dengan 
kasih yang kekal…” (Yeremia 31: 3).

• Allah memberikan Putra-Nya 
untuk mengambil hukuman atas 
dosa-dosa kita.

Allah menunjukkan kebesaran 
kasih-Nya kepada kita dengan 
memberikan anak-Nya yang tunggal, 
Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib 
untuk dosa-dosa kita—hal-hal buruk 
yang telah kita katakan dan lakukan. 
Alkitab berkata, “Allah menunjukkan 
kasih-Nya kepada kita, oleh karena 
Kristus telah mati untuk kita, ketika kita 
masih berdosa” (Roma 5: 8).

Mungkin kalian berpikir, “Apakah 
Allah tahu semua hal-hal tidak baik 
yang aku katakan dan lakukan?” 
Ya, Allah tahu semua, tapi Ia tetap 
mengasihimu dengan segenap hati. Ia 

mengasihimu di setiap menit dalam 
hidupmu.

Tuhan mati di kayu salib menebus 
dosaku. Ia mati menebus dosamu,
 tapi Ia tidak tetap tinggal dalam  maut.
 Ia bangkit dari kubur pada hari  ketiga.
 Dia adalah Juru Selamat kita  yang hidup!
 Allah ingin kau percaya  pada-Nya sebagai
 Seorang  yang telah  mati untuk dosa dosamu
 dan bangkit  kembali sebagai Juru Selamatmu.

Tahukah kau apa yang diinginkan 
Allah untuk kau lakukan? Ia ingin 
kau mengasihi-Nya dengan segenap 
hatimu!

Itulah yang menyenangkan Allah, 
ketika kamu memilih untuk mengasihi-
Nya dengan segenap hatimu. Dalam 
Alkitab, Raja Daud adalah Orang Hebat 
yang berasal dari Tuhan.Dia memilih 
untuk mengasihi Tuhan. Ia berkata, 

“Aku akan selalu mengasihi-Mu, Tuhan!” 
Ini yang menyenangkan hati Tuhan, 
akan sangat senang jika kamu memilih 
untuk mengasihi Dia seperti yang 
dilakukan oleh raja Daud. Inilah sebuah 
doa untuk membantumu:

“Ya Tuhanku, aku sangat gembira 
bahwa Engkau menginginkanku 
untuk mengasihi-Mu. Aku sungguh 
ingin mengasihi-Mu dengan segenap 
hatiku. Terima kasih atas Kasih-
Mu yang begitu besar hingga Kau 
mengaruniakan Putra-Mu, Tuhan 
Yesus, mati di kayu salib untuk dosa-
dosaku.”

itu kasih
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“Aku mengasihi Engkau 

(Mazmur 18: 2)

”bagaimana aku dapat menjadi anak allah?“A – Mengakui kau telah berdosa.B – Percaya bahwa Yesus telah mati untukmu.
C – Datang pada Yesus dan menerima-Nya sebagai Juru Selamatmu.“Tuhan Yesus, aku sungguh menyesali dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Kaulah Anak Allah dan Kau telah mati menebus dosaku. Sekarang aku ingin menerima-Mu sebagai Juru Selamatku.”

Terima kasih, ya 
Tuhanku, karena Kau 

telah memberikan 
Putra-Mu untuk mati 

menebus dosaku. 
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kode rahasia

Gunakan kode rahasia berikut untuk memecahkan teka teki ini.

L
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Tulislah ayat hafalan 
pelajaran ini di sini:

1. Seperti apakah Allah itu?
a. Allah seperti suatu “kekuatan” baik di alam semesta.
b. Allah adalah seorang pribadi yang mengenal dan mencintai kita.

2. Kita tak dapat melihat Allah karena
a. Allah adalah roh dan kita tak dapat melihat roh. 
b. Allah sangat jauh sehingga kita tak dapat melihat-Nya.

3. Ketika Alkitab berkata Allah itu kudus, artinya
a. Allah itu sangat baik. 
b. Allah itu suci dan sempurna tanpa dosa sedikitpun.

4. Aku tahu Allah mengasihiku karena
a. Ia memberikan Putra-Nya untuk mati menebus dosaku.
b. Aku merasa begitu.

5. Apa yang Allah ingin kita lakukan?
a. Allah ingin kita mencintai-Nya dengan sepenuh hati kita.
b.Allah ingin kita melakukan banyak kebaikan untuk-Nya.

Tulislah jawaban teka-teki 
Berburu Harta di sini:

Contoh:  Surga adalah tempat di mana 

a. ada sedikit dosa
b. tidak ada dosa

petualang 1  pelajaran 1
Pilihlah jawaban yang benar – A atau B. Tulis jawabanmu pada kotak yang tersedia.

Nama Tgl lahir  /  /        Umur  Kelas 

Orangtua

Alamat

Kota      

Provinsi             Kode pos

(Bulan/Hari/TaHun)
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Hal terpenting apa yang kau pelajari dari bab ini?

Adakah yang tidak kau mengerti dalam bab ini? 

Apakah kau memiliki keinginan khusus atau permintaan doa? 

Kami mendorongmu untuk kolom di bawah ini untuk memulai sebuah 
jurnal—tuliskanlah doa, pujian, dan rasa syukurmu pada Tuhan!

1

2

3

4
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