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Allah tinggal di surga. Dia adalah Bapa Surgawi kita.
Kita tinggal di surga bersama-Nya. Kita tinggal ber-
sama-Nya lama sekali. Dia mengajarkan banyak hal
kepada kita.

Matius 6:9; Ajaran dan Perjanjian 93:29

Di surga kita tidak memiliki tubuh yang berdarah dan
berdaging. Kita memiliki tubuh roh. Tubuh roh kita
tampak seperti tubuh yang berdarah dan berdaging

yang kita miliki sekarang. Kita adalah anak-anak roh
Allah.

Ibrani 12:9; Ajaran dan Perjanjian 77:2; Abraham 3:22
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Pada suatu hari Bapa Surgawi berbicara kepada
semua anak-Nya. Firman-Nya, Dia akan mmenciptakan
bumi bagi kita. Dia berkata kita dapat pergi ke bumi.
Dia berkata kita harus pergi untuk mendapatkan
tubuh yang berdarah dan berdaging.

Abraham 3:23–24; Ibrani 2:14

Allah berkata, kita akan diuji di bumi. Kita harus me-
matuhi perintah-perintah-Nya. Tetapi TT Allah tidak me-
maksa kita untuk mematuhi-Nya. Kita dapat memilih.
Kita akan kembali ke surga dan hidup bersama Allah
bila kita mematuhi-Nya.

Abraham 3:26; Ajaran dan Perjanjian 29:36–39

Allah memilih beberapa roh untuk membantu-Nya di
bumi. Mereka roh-roh yang saleh. Dia tahu mereka
akan mematuhi perintah-perintah-Nya. Mereka akan
menjadi nabi dan pemimpin.

Allah mengatakan salah satu putra-Nya akan
menyelamatkan manusia di bumi. Dia akan pergi ke
bumi dan mati untuk semua orang. Putra Allah, YesusYY
Kristus, berkata Dia akan pergi ke bumi dan mati
untuk kita. Dia akan mematuhi Allah.

Alma 22:13; Abraham 3:27; Musa 4:2
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Kemudian putra yang lain berbicara. Namanya
Lusifer. Dia mengatakan akan pergi ke bumi. TetapiTT
dia menginginkan kuasa Allah. Allah memilih YesusYY
Kristus. Lusifer marah.

Musa 4:1; Ajaran dan Perjanjian 29:36; Abraham 3:28

Lusifer berbicara kepada anak-anak Allah. Dia ingin
agar kita mematuhinya. Katanya dia akan membuat
kita menjadi baik. Kita tidak memilih. Dia akan
membawa kita semua kembali ke surga.

Musa 4:1, 3

Banyak roh yang mengikuti Lusifer. Lusifer dan roh-
roh yang mengikutinya tidak mematuhi Allah.

Ajaran dan Perjanjian 29:36–37

Allah sangat sedih. Dia mengusir Lusifer dan para
pengikutnya ke luar dari surga. Mereka tidak dapat
memiliki tubuh yang berdarah dan berdaging. Mereka
tidak dapat kembali ke surga. Lusifer akan memimpin
mereka. Namanya menjadi Setan atau iblis.

Ajaran dan Perjanjian 76:25–27; Ajaran dan Perjanjian
29:37; Wahyu 12:9
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Tibalah saatnya untuk menciptakan bumi. Bapa
Surgawi memilih Yesus YY Kristus untuk menciptakan-
nya. Dia memberitahu Yesus YY bagaimana mencipta-
kannya. Yesus menciptakan bumi selama enam hari.YY

menyebutnya malam.
3 Nefi 9:15; Kejadian 1:7–26; 2 Petrus 3:8

Hari-hari itu lebih panjang dibandingkan hari-hari kita.
Pada hari pertama Yesus YY menciptakan terang. Dia
menyebutnya siang. Dia menciptakan gelap. Dia
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Hari kedua YesusYY membagi air. Sebagian air berada
di bumi. Sebagian lagi berada di udara.

Kejadian 1:7
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Hari ketiga Yesus YY menciptakan daratan kering. Dia
menjadikan rerumputan dan pepohonan tumbuh. Dia
menjadikan semua tanaman tumbuh.

Kejadian 1:9–13
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Hari keempat Yesus YY menciptakan matahari. Dia
menciptakan bulan dan bintang-bintang.

Kejadian 1:14–19
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Hari kelima Yesus YY meletakkan ikan-ikan di dalam air.
Dia juga menciptakan burung-burung. Hari keenam
Yesus YY menciptakan semua binatang lain. Dia men-

ciptakan sapi dan kuda, serta anjing. Dia mencipta-
kan rusa, singa dan harimau.

Kejadian 1:20–25
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Allah dan Yesus YY menciptakan seorang manusia. Dia
adalah manusia pertama di bumi. Namanya Adam.
Adam tampak seperti Allah dan Yesus.YY Adam tinggal
di sebuah taman yang indah. Namanya Taman TT Eden.

Kejadian 1:26–31; Kejadian 2:7–8

Adam sendirian di taman. Maka Allah dan YesusYY
menciptakan seorang perempuan. Namanya Hawa.
Dia menjadi istri Adam.

Kejadian 2:200–25; Kejadian 3:20

Allah dan Yesus YY menyaksikan semua ciptaan
mereka. Ciptaan itu mengagumkan. Pada hari ke-
tujuh mereka beristirahat.

Kejadian 1:31; Kejadian 2:1–3

Allah dan YesusYY memerintahkan Adam serta Hawa
untuk merawat taman itu. Mereka memerintahkan
Adam dan Hawa untuk beranak.

Kejadian 1:28
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Adam dan Hawa tinggal di Taman TT Eden. Allah dan
Yesus mengunjungi dan berbicara kepada mereka. DiYY
Taman TT tumbuh banyak pepohonan. Allah berkata
Adam dan Hawa dapat memakan buah dari semua
pohon itu kecuali satu.

Kejadian 3:8; 2:16–17

Pada suatu hari Setan, si iblis, datang ke TamanTT
Eden. Dia berkata Hawa harus memakan buah dari
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang
jahat. Hawa mengatakan Allah telah melarang
mereka untuk memakannya.

Kejadian 3:1–3

Pohon itu adalah pohon pengetahuan tentang yang
baik dan yang jahat. Bila mereka memakan buah
pohon itu, mereka akan mengetahui mana yang baik
dan mana yang jahat. Mereka harus meninggalkan
TamanTT Eden. TetapiTT bila mereka tidak memakannya,
mereka dapat tetap tinggal di Taman TT Eden. Allah
berkata mereka boleh memilih.

Kejadian 2:16–17; Musa 3:17
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Setan mengatakan buah itu sangat baik. Dia me-
ngatakan kepada Hawa bahwa buah itu akan mem-
buatnya bijaksana. Dia akan mengetahui yang baik
dan yang jahat. Hawa memilih untuk memakannya.

Kejadian 3:4–6

Hawa memberitahu Adam bahwa dia telah memakan
buah itu. Dia harus meninggalkan taman. Dia mem-
beri Adam buah itu. Adam memakannya.

Kejadian 3:6–7

Allah datang mengunjungi Adam dan Hawa. Mereka
tidak mematuhi Allah. Mereka ketakutan. Mereka lari
dan bersembunyi.

Kejadian 3:8

Allah berbicara kepada Adam dan Hawa. Dia ber-
tanya apakah mereka telah memakan buah dari
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang
jahat. Mereka menjawab Setan membujuk mereka
untuk memakannya. Sehingga mereka memakan
buah itu.

Kejadian 3:9–13
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Allah mengatakan Adam dan Hawa harus me-
ninggalkan Taman TT Eden. Mereka tidak boleh tinggal

di sana lagi. Adam dan Hawa pergi dari Taman TT Eden.
Kejadian 3:16–24
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Adam dan Hawa bekerja keras untuk mendapatkan
makanan. Mereka semakin tua. Mereka tahu suatu
saat mereka akan mati.

Kejadian 3:16, 19; Musa 5:1

Adam dan Hawa mengetahui yang baik dan yang
jahat. Mereka mempunyai anak. Kadang-kadang
mereka bahagia. Kadang-kadang juga bersedih.

Kejadian 4:1; Musa 5:2, 11

Allah memberikan perintah-perintah kepada Adam
dan hawa. Dia berkata mereka harus berdoa ke-
pada-Nya. Allah memerintahkan Adam untuk mem-
buat kurban bakaran kepada-Nya. Untuk membuat
korban bakaran, Adam membunuh seekor hewan. Dia
membakar hewan itu di atas mezbah batu.

Musa 5:4–5

Seorang malaikat mengujungi Adam. Dia mengata-
kan Yesus YY akan mengurbankan nyawa-Nya suatu
saat nanti. Hal itu merupakan anugerah-Nya bagi kita.
Kurban bakaran itu menolong Adam dan Hawa
mengingat tentang pengurbanan Yesus.YY

Musa 5:6–8
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Anak lain dari Adam dan Hawa adalah Habel. Habel
menggembalakan domba. Dia mematuhi perintah-
perintah Allah.

Kejadian 4:2–4

Kain adalah orang yang jahat. Dia marah kepada
Allah dan Habel. Pada suatu hari Kain dan Habel ber-
ada di ladang. Setan membujuk Kain untuk mem-
bunuh Habel. Lalu Kain membunuh adiknya, Habel.

Kejadian 4:5–8

Adam dan Hawa mempunyai banyak anak. Salah se-
orang anaknya bernama Kain. Dia bekerja di ladang.
Dia lebih mengasihi Setan daripada Allah.

Kejadian 5:4; Musa 5:16–18; Kejadian 4:1–2

����	
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Allah tahu KaKKK in telah membunuh Habel. Dia bertanya
kepada Kain dimana Habel berada. Kain berbohong.
Dia berkata dia tidak tahu.

Allah berkata Dia mengetahui apa yang telah di-
perbuat Kain. Kain mengatakan Setan membujuknya
untuk membunuh Habel. Allah berkata Kain akan
dihukum karena membunuh adiknya.

Kejadian 4:9–12; Musa 5:34–38

Kain tidak dapat bersama Allah lagi. Kain dan istrinya
pergi ke tempat lain. Beberapa saudara Kain ikut ber-

samanya.
Kejadian 4:16; Musa 5:41
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Kain dan saudara-saudaranya menjadi keluarga yang
besar. Mereka tidak mematuhi perintntn ah-perintah
Allah. Mereka menjadi semakin jahat.

Kejadian 4:17–24; Musa 5:42–55

Set adalah salah seorang anak Adam dan Hawa. SeS t
seorang yang saleh. Dia mengajarkan kepada anak-
anaknya untuk mengasihi Allah. Dia mengajar
mereka untuk membaca dan menulis. Mereka mem-
punyai imamat. Imamat adalah kuasa Allah.

Kejadian 4:25–26; Musa 6:2–7

Tahun-tahun TT berlalu. Semakin banyak orang yang
tinggal di bumi. Setan membujuk orang-orang untuk
berbuat kejahatan. Banyak di antara mereka yang

mematuhi Setan. Allah tidak senang dengan mereka.
Kejadian 6:1–6
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Henokh adalah seorang nabi. Dia seorang yang
saleh. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus
membantunya.

Musa 6:21, 23, 26, 38

��� 


Sebagian besar orang di bumi menjadi jahat. Mereka
tidak percaya kepada Allah. Allah sangat marah
terhadap mereka.

Musa 6:27–28

Allah berbicara kepada Henokh. Allah mengatakan
Dia akan memberkati Henokh. Dia akan memberi
Henokh kuasa untuk mengajar orang-orang. Henokh
harus mengajak orang-orang untuk bertobat. Mereka
harus mematuhi perintah-perintah Allah.

Musa 6:27–34
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Henokh mengajar di berbagai tempat. Henokh me-
ngatakan kepada orang-orang mereka teelah berbuat
kejahatan. Mereka harus bertobat. Allah akan meng-
hukum mereka jika mereka tidak bertobat. Henokh
berbicara dengan kuasa Allah. Orang-orang menjadi
takut.

Musa 6:27–29; 37–39; Musa 7:13

Beberapa orang bertobat dan menjadi saleh. Allah
memerintahkan Henokh untuk membaptiskan mereka.
Allah memberkati orang-orang yang saleh.

Musa 7:11, 17

Henokh memimpin orang-orang yang saleh. Henokh
membangun sebuah kota dan menamakannya Sion.
Orang-orang yang saleh itu tinggal di Sion.

Musa 7:19

Henokh mengatakan YesusYY Kristus akan datang ke
bumi. Dia akan menderita untuk dosa-dosa manusia.
Jika mereka saleh dan dibaptis, mereka dapat tinggal
di surga kembali.

Musa 6:57–59



24

Henokh mendapat suatu penglihatan. Allah memper-
lihatkan kepadanya semua orang di bumi. Henokh
menyaksikan orang-orang yang tinggal di kotanya
masuk ke surga.

Musa 7:21

Orang-orang yang jahat tinggal di bumi. Allah berkata
Dia akan mengirimkan air bah ke bumi. Orang-orang
yang jahat akan mati di dalam air. Hanya Nuh dan
keluarganya yang diselamatkan.

Musa 7:28, 32–36, 43

Henokh melihat Yesus YY kembali ke bumi pada zaman
akhir. Kemudian orang-orang yang jahat menderita.
Orang-orang yang saleh diberkati. Henokh melihat
semua hal itu dalam penglihatannya.

Musa 7:60–67

Henokh melihat semuanya yang akan terjadi di bumi.
Dia melihat YesusYY Kristus mati di kayu salib. Kemu-
dian dia melihat Yesus YY naik ke surga.

Musa 7:45, 55–57, 59
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Allah berkali-kali mengunjungi kota Sion. Kemudian
Allah membawa Henokh dan seluruh penduduk Sion
ke surga.

Musa 7:68–69; Kejadian 5:24



26

�����

Beberapa tahun berlalu. Sebagian besar orang di
bumi menjadi jahat. Tetapi TT Nuh dan ketiga putranya
adalah orang-orang yang saleh. Mereka mematuhi
perintah-perintah Allah. Nuh memiliki imamat.

Kejadian 6:5, 9–10; Musa 8:13, 19, 27

Allah amat sedih karena orang-orang menjadi jahat.
Kejadian 6:6

Allah memerintahkan Nuh untuk menyerukan per-
tobatan kepada orang-orang. Dia akan mengirimkan
air bah di bumi.

Musa 8:19; Kejadian 6:17
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Nuh mengajak orang-orang untuk bertobat. Dia me-
nyuruh mereka agar percaya kepada Yesus YY Kristus.
Dia menyuruh mereka agar dibaptis. Maka Roh
Kudus akan menolong mereka. Orang-orang jahat itu

tidak mendengarkan Nuh. Mereka tidak mau ber-
tobat. Mereka berusaha membunuh Nuh.

Musa 8:20, 23–24, 26
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Allah berfirman semua orang jahat di bumi akan mati
di dalam air bah. Sebagian besar binatang akan mati.
TetapiTT Nuh serta keluarganya tidak akan mati.

Kejadian 6:17–21

Allah memerintahkan Nuh unu tuk membangun sebuah
kapal besar. Kapal itu disebut bahtera. Nuh dan ke-
tiga putranya mematuhi Allah. Mereka membangun
sebuah bahtera. Bahtera itu mempunyai banyak
ruangan, juga jendela serta pintu di sampingnya.

Kejadian 6:6 14–16, 22

Nuh dan putra-putranya memasukkan makanan ke
dalam bahtera. Dua binatang dari setiap jenis ikut
bersama Nuh. Allah memerintahkan Nuh untuk mem-
bawanya serta ke dalam bahteranya.

Kejadian 6:21–22; 7:8–9

Nuh serta keluarganya masuk ke dalam bahtera.
Hujan mulai turun. Hujan turun selama 40 hari 40
malam. Air menutupi bumi. Orang-orang jahat mati di
dalam air bah.

Kejadian 7:12–23
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Keluarga Nuh selamat di dalam bahtera. Allah mem-
berkati mereka.

Kejadian 7:23; 8:1

Akhirnya hujan berhenti. Air menggenangi bumi
cuuukup lama. Kemudian air surut. Bahtera itu men-
darat di sebuah gunung yang tinggi. Daratan menjadi
kering kembali.

Kejadian 8:2–5, 14

Nuh membawa keluarganya serta binatang-binatang
keluar dari bahtera.

Kejadian 8:18–19

Nuh bersyukur kepada Allah karena telah menyela-
matkan mereka. Dia mendirikan sebuah mezbah. Dia
membakar kurban bakaran. Allah berjanji kepada
Nuh Dia tidak akan mengirimkan air bah lagi ke
bumi. Allah meletakkan pelangi di langit. Pelangi itu
membantu orang-orang mengingat janji Allah kepada
Nuh.

Kejadian 8:20–2; 9:8–17
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Setelah air bah itu putra-putra Nuh mempunyai
banyak anak. Anak-anak mereka menjadi besar dan
mempunyai keluarga. Jumlah manusia di bumi ber-
tambah lagi. Beberapa di antaranya membangun
sebuah kota.

Kejadian 10; Kejadian 11:4

Orang-orang tidak dapat memanjat sebuah menara
untuk pergi ke surga. Orang harus mematuhi Allah
untuk mencapai surga. Allah melihat orang-orang
membangun menara itu.

Kejadian 11:5

Orang-orang ingin membangun sebuah menara yang
tinggi. Mereka ingin memanjat menara itu untuk pergi
ke surga. Menara itu disebut Menara Babel.

Kejadian 11:4, 9
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Mereka tidak dapat bekerja sama. Mereka tidak
dapat menyelesaikan menara itu. Mereka meninggal-
kan kota.

Kejadian 11:9

Yared YY dan saudara laki-lakinya tinggal di dekat me-
nara itu. Mereka adalah orang yang saleh. Mereka
mengasihi Allah dan mematuhi-Nya.

Eter 1:33–34

dimengerti orang lain. Orang-orang tidak dapat ber-
biicara satu dengan yang lainnya.

Kejadian 11:7

Allah tidak menghendaki orang-orang membangun
menara. Dia mengubah bahasa orang-orang itu.
Setiap orang berbicara dengan kalimat yang tidak
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Saudara laki-laki Yared YY berdoa kepada Allah. Dia
memohon kepada Allah agar jangan mengubah
bahasa mereka. Mereka ingin berbicara dengan
keluarganya.

Eter 1:35–37

Allah memberkati mereka. Allah membiarkan mereka
menggunakan bahasa mereka.

Eter 1:35, 37

Orang-orang itu disebut bangsa Yared. YY Mereka pergi
ke Amerika. Kitab Mormon mengisahkan tentang
bangsa Yared.YY

Eter
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Sara adalah istri Abraham. Mereka tidak mempunyai
anak.

Kejadian 11:29–30

Orang-orang lainnya di Ur menyembah berhala.
Mereka tidak mematuhi Allah. Mereka membunuh
beberapa orang yang saleh. Mereka juga berusaha
membunuh Abraham.

Abraham 1:5, 7, 11–12

Abraham adalah orang yang saleh. Dia tinggal di kota
Ur.

Abraham 1:1–2; 2:1; Kejadian 11:31

����
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Abraham bebbb rdoa. Allah berfirman Dia akan member-
kati Abraham serta keluarganya. Allah akan menim-
pakan bala kelaparan kepada orang-orang jahat.
Tidak akan ada makanan.

Abraham 1:15, 29

Allah memerintahkan Abraham dan Sara untuk
meninggalkan Ur. Dia akan memimpin mereka ke
tanah perjanjian. Mereka mematuhi Allah.

Abraham 2:3–6

Abraham dan Sara melakukan perjalanan untuk
mendapatkan makanan. Di tanah Mesir terdapat
makanan.

Abraham 2:21; Kejadian 12:10

Allah menimpakan bala kelaparan. Tidak ada makan-
an.

Abraham 2:21
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Akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian. Allah me-
merintahkan Abraham untuk memandangi tanah itu.
Allah memberikan tanah itu kepadanya.

Kejadian 13:14, 17

Tahun-tahun TT berlalu. Di negeri itu terjadi peperangan.
Abraham membawa hamba-hambanya untuk bertem-
pur. Mereka memenangkan pertempuran.

Kejadian 14:14–16

Akhirnya Abraham dan Sara meninggalkan Mesir.
Mereka membawa serta ternak-ternak mereka.
Mereka melakukan perjalanan panjang.

Kejadian 13:1–3

Abraham dan Sara pergi ke Mesir. Raja Mesir me-
nyukai mereka. Dia memberi mereka banyak hadiah
dan ternak. Mereka menjadi kaya.

Kejadian 12:15–16; 13:2
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Setelah pertempuran itu Abraham bertemu
Melkisedek. Melkisedek adalah seorang raja yang
saleh. Dia memiliki imamat. Dia memberkati
Abraham.

Kejadian 14:18–19

Abraham membayar persepuluhannya kepada
Melkisedek.

Kejadian 14:20

Abraham dan Sara sedih karena mereka tidak
mempunyai anak.

Kejadian 15:2–3

Allah berfirman keluarga Abraham akan menjadi
besar jumlahnya. Keluarganya akan memperoleh
imamat. Keluarganya akan memiliki tanah perjanjian.

Kejadian 17:4–8
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Kemudian Allah berfirman Abraham dan Sara akan
mempunyai seorang anak. Namanya Ishak. Dia akan
melayani Allah dan mematuhi perintah-perintah-Nya.

Sara berusia 90 tahun. Dia sudah terlalu tua untuk
melahirkan bayi. Tetapi TT Allah berfirman Sara akan
melahirkan seorang bayi.

Kejadian 17:15–21
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Sara melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama
Ishak.

Kejadian 21:1–3

Abraham sangat mengasihi putranya. Dia tidak ingin
mengorbankan Ishak. TetapiTT Abraham ingin me-
matuhi Allah.

Kejadian 22:2–3

Allah ingin mengetahui apakah Abraham akan mema-
tuhi-Nya. Allah memerintahkan dia untuk mengurban-
kan Ishak di sebuah gunung.

Kejadian 22:1–2
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Ishak bertanya di mana domba yang akan dibuat
kurban bakaran itu. Abraham mengatakan kepadanya
agar tidak cemas.

Kejadian 22:7–8

Abraham mendirikan mezbah. Dia meletakkan kayu
di atasnya.

Kejadian 22:9

Dua orang itu menunggu bersama keledai. Abraham
dan Ishak naik ke atas gunung. Abraham membawa
pisau. Ishak memmmm mbawa beberapa potong kayu.

Kejadian 22:5–6

Allah memerintahkan Abraham untuk pergi ke
gunung. Dia membawa Ishak dan dua orang
hambanya. Abraham dan Ishak naik keledai. Mereka
melakukan perjalanan selama tiga hari.

Kejadian 22:3–4
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Abraham mengikat Ishak dan meletakkan di atas
mezbah. Dia memegang pisau untuk menyembelih
Ishak. Abraham siap mengorbankan putranya.  TetapiTT
seorang malaikat berbicara kepada Abraham

Dia mencegah Abraham agar jangan mengorbankan
Ishak. Abraham telah mematuhi Allah. Allah menga-
sihi Abraham.

Kejadian 22:9–12
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Abraham melihat ke sekelilinggg. Dia melihat seekor
domba jantan di semak-semak. Allah telah memberi-
kan domba jantan itu untuk kurban bakaran. Abraham
mengurbankan domba jantan itu di atas mezbah.

Kejadian 22:13

Allah senang karena Abraham telah mematuhi-Nya.
Allah berfirman Dia akan memberkati keluarga
Abraham.

Kejadian 22:16, 18

Apa yang diperbuat Abraham sama dengan apa yang
diperbuat Bapa Surgawi. Bapa Surgawi rela mem-
biarkan putra-Nya, Yesus Kristus, telah mati untuk
kita. Bapa Surgawi dan Abraham mengasihi putra
mereka. Yesus YY dan Ishak mengasihi Bapa mereka
dan mematuhi mereka.

Yakub YY 4:5

Abraham dan Ishak pulang. Abraham telah mematuhi
Allah. Dia rela membiarkan anaknya mati.

Kejadian 22:16, 19
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Ishak bertambah dewasa. Dia mengawini Ribka.
Mereka ingin mempunyai anak. Mereka memohon
kepada Allah agar mereka dapat mempunyai anak.

Kejadian 25:20–21

Allah menjawab doa mereka. Ribka melahirkan bayi
kembar. Nama bayi mereka Yakub YY dan Esau. YangYY
pertama lahir adalah Esau.

Kejadian 25:22–26

Pada hari itu ayah memberikan berkat kepada anak
sulungnya. Berkat itu disebut berkat hak kesulungan.
Esau akan mendapatkan berkat itu kalau dia sudah
dewasa.

Kejadian 25:25, 31



43

Esau gemar berburu. Yakub seneeeeeee ang tinggal di rumah.YY
Kejadian 25:27

Pada suatu hari Esau pulang dan amat lapar. YakubYY
sedang membuat sup.

Kejadian 25:29

Esau meminta sup kepada Yakub. YY Yakub YY berkata dia
akan memberinya. Tetapi TT Esau harus memberinya

sesuatu. Dia harus memberikan berkat hak kesulung-
annya kepada Yakub.YY

Kejadian 25:30–31
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Esau sangat lapar.  Dia tidak perduli dengan berkat
itu. Dia berkata Yakub YY boleh memperolehnya. YakubYY
memberinya sup.

Kejadian 25:32–34

Ishak semakin tua. Dia memberi Yakub YY sebuah
berkat. Berkat itu adalah berkat hak kesulungan.
Ishak mengatakan Yakub YY akan menjadi orang yang
hebat. Dia akan menjadi pemimpin Esau dan orang-
orang lainnya.

Kejadian 27:1–29

Esau sangat sedih karena dia tidak mendapatkan
berkat hak kesulungannya. Esau marah kepada
Yakub. Dia membenci YY Yakub.YY

Kejadian 27:34, 41
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Ishak berbicara kepada Yakub. YY Dia berkata kepada
Yaka ub YY agar jangan mengawini perempuan dari
Kanaan. Yakub YY harus pergi ke negeri lain. Di sana
Yakub YY akan menemukan seorang perempuan yang
akan dikawininya.

Kejadian 28:1–2

Suatu hari Yesus YY Kristus datang kepadanya. YesusYY
berfirman YakubYY akan mempunyai banyak anak.
Keturunan Yakub YY akan memperoleh semua tanah
Kanaan. Kanaan adalah tanah perjanjian.

Kejadian 28:12–15

Yakub YY melakukan perjalanan ke sana.
Kejadian 28:5
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YakubYY menemui ayah Rahel. Namanya Laban. Dia
gembira bertemu Yakub. YY Yakub YY mengatakan dia
ingin mengawini Rahel. Laban berkata dia boleh
mengawini Rahel. TetapiTT YakubYY harus bekerja
untuknya.

Kejadian 29:13–14, 18–20

Yakub YY bekerja pada Laban selama tujuh tahun. Dia
bekerja keras. Laban memberikan Lea sebagai
istrinya. Lea adalah kakak Rahel.

Kejadian 29:20–25

Suatu hari Yakub berhenti di dekat sebuah sumurYY . Dia
melihat kawanan domba. Dia bertemu seorang
perempuan bernama Rahel. Dia menolongnya mem-
beri minum domba-dombanya.

Kejadian 29:1–2, 10

Yakub berjanji akan mematuhiYY Allah. Dia berjanji akan
membayar persepuluhan.

Kejadian 28:20–22
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YakubYY bekerja untuk Laban selama bertahun-tahun.
Kemudian Yesus YY memerintahkan Yakub YY untuk
kembali ke negerinya. Maka dia membawa keluarga

serta ternaknya dan meninggalkan rumah Laban. Dia
menuju ke tanah perjanjian.

Kejadian 31:3, 17–18, 41

Yakub YY mempunyai banyak anak. Dia menjadi kaya.
Dia memiliki banyak ternak.

Kejadian 30:1–24, 43

Laban juga akan mengizinkan Yakub YY mengawini
Rahel. TetapiTT Yakub YY harus bekerja lagi selama tujuh
tahun.

Kejadian 29:26–28
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Dalam perjalanannya Yesus YY Kristus datang kepada-
nya. Yakub YY memohon suatu berkat kepada Yesus.YY
YesusYY memberkati Yakub.YY YesusYY berkata YakubYY

akan mempunyai nama baru. Namanya menjadi
Israel. Israel akan memiliki imamat.

Kejadian 32:24–30
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YakubYY dan keluarganya meneruskan perjalanan
mereka ke Kanaan. Esau serta keluarganya pergi ke
tempat lain.

Kejadian 33:16–20

Dalam perjalanan pulang Yakub bertemu Esau. YYY akubYY
mengira Esau masih membencinya. Yakub YY berlutut di
depan Esau.

Kejadian 33:1–3

TetapiTT Esau tidak lagi membenci Yakub. YY Mereka saling
berpelukan. Mereka saling mengasihi.

Kejadian 33:4–15

Yakub mempunyai 12 orang putra. Mereka disebut 12YY
anak Israel. Setiap anak dan  keluarganya disebut
suku. Keluarga Israel menjadi 12 suku Israel. Mereka
disebut bangsa Israel.

Kejadian 35:22; 49:1–28; Keluaran 9:7
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Keluarga Yakub YY tinggal di tanah Kanaan. Tanah TT itu
adalah tanah perjanjian.

Kejadian 37:1

Yakub YY lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya
yang lain. Hal ini menyebabkan anak-anak yang lain
marah. Yakub YY membuatkan jubah yang indah untuk
Yusuf. Jubah itu berwarna-warni.

Kejadian 37:3–4

Yusuf adalah salah seorang anak Yakub. YY Dia berusia
17 tahun.

Kejadian 37:2
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Kakak-kakak Yusuf tidak menginginkan dia menjadi
pemimpin  mereka. Mereka membencinya.

Kejadian 37:8, 11

Kakak-kakak Yusuf menggembalakan ternak. Mereka
menggembala jauh dari tempat tinggal untuk mencari
makanan.

Kejadian 37:12

Yusuf mendapat dua mimpi. Dia menceritakan mimpi-
nya kepada kakak-kakaknya. Mimpinya berarti dia
akan menjadi pemimpin mereka.

Kejadian 37:5–10
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Suatu hari Yakub YY menyuruh Yusuf untuk menyusul
kakak-kakaknya. Yakub YY ingin mengetahui apakah
mereka baik-baik saja.

Kejadian 37:13–14

Yusuf pergi mencari kakak-kakaknya. Mereka melihat
kedatangannya. Mereka ingin membunuh Yusuf.

Kejadian 37:18–20

dalam sebuah sumur. Mereka melepas jubah Yusuf.
Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur.

Kejadian 37:21–24

Salah seorang kakaknya tidak ingin membunuh
Yusuf. Dia mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke
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Yakub YY melihat darah pada jubah Yusuf. Dia mengira
Yusuf diterkam binatang buas.

Kejadian 37:33

YakubYY menangis. Lama berduka cita. Dia sangat
mengasihi  Yusuf. Dia mengira Yusuf sudah tewas.

Kejadian 37:34–35

Kakak-kakak Yusuf membunuh seekor kambing.
Mereka memercikkan daarah kambing itu pada jubah
Yusuf. Mereka membawa jubuu ahnya kepada Yakub.YY

Kejadian 37:31–32

Beberapa orang menaiki unta lewat di situ. Kakak-
kakak Yusuf mengeluarkan dia dari sumum r. Mereka
menjual dia kepada orang-orang itu. Orang-orang itu
lalu membawa Yusuf ke Mesir.

Kejadian 37:25–28
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Yusuf dibawa ke Mesir oleh orang-orang yang telah
membelinya. Mereka menjualnya kepada seseorang
yang bernama Potifar.

Kejadian 37:36

Potifar tahu Allah menolong Yusuf. Potifar menyukai
dan mempercayai Yusuf. Dia mengangkat Yusuf
menjadi kepala semua budaknya. Yusuf merawat
segala sesuatu yang dimiliki Potifar.

Kejadian 39:3–6

Potifar adalah pengawal raja Mesir. Potifar menjadi-
kan Yusuf budaknya. Allah menolong Yusuf untuk
bekerja dengan baik.

Kejadian 39:1–3
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Istri Potifar sangat marah. Dia menceritakan kebo-
hongan tentang Yusuf kepada Potifar. Dia mengata-
kan Yusuf berusaha menciumnya. Potifar memper-
cayai istrinya.

Kejadian 39:16–20

Istri Potifar juga menyukai Yusuf. Dia berusaha agar
Yusuf menciumnya. Yusuf tahu hal itu tidak benar.

Kejadian 39:7–9

Yusuf pergi meninggalkannya.
Kejadian 39:11–12

Potifar sangat marah kepada Yusuf. Dia memenjara-
kan Yusuf.

Kejadian 39:19–20
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Dua orang pelayan Raja juga dipenjarakan bersama
Yusuf. Mereka menceritakan kepada Yusuf tentang
mimpi mereka. Yusuf memberitahukan makna mimpi

mereka. Salah seorang pelayan itu dibunuh, sedang
yang lainnya dikeluarkan dari penjara. Yusuf berada di
dalam tahanan selama dua tahun.

Kejadian 40; 41:1
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Raja Mesir mendapat beberarr pa mimpi. Dia tidak
memahami mimpinya. Tidak ada seorang pun yang
dapat mengartikan mimpinya. Pelayan raja teringat
kepada Yusuf. Dia memberitahu raja tentang Yusuf.
Dia mengatakan Yusuf dapat memahami mimpi-mimpi
raja.

Kejadian 41:1–13

Raja memanggil Yusuf. Yusuf berkata Allah memberi-
tahunya apa arti mimpi Raja. Yusuf mengatakan pen-
duduk di Mesir akan mendapatkan makanan melebihi
yang mereka butuhkan selama tujuh tahun. Kemudian
akan terjadi bencana kelaparan. Tidak ada tanaman
yang dapat tumbuh selama tujuh tahun. Yusuf berkata
penduduk harus banyak menyimpan makanan. Maka
jika terjadi kelaparan mereka masih akan memiliki
makanan.
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Raja mempercayai Yusuf. Dia mengangkat Yusuf
menjadi pemimpin bangsanya. Penduduk melakukan
apa yang dikatakan Yusuf. Mereka menyimpan
makanan untuk tujuh tahun.

Kejadian 41:37–49

Setelah tujuh tahun terjadilah masa kelaparan. Tidak
ada tanaman yang tumbuh. Orang-orang pergi ke-
pada Yusuf untuk membeli makanan. Maka orang-
orang itu mempunyai cukup makanan. Mereka gem-
bira karena mematuhi Yusuf.

Kejadian 41:54–57
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Kelaparan juga menimpa negeri lainnya. Orang-orang
mendengar di Mesir berkelimpahan makanan. Mereka
pergi ke Mesir untuk membeli makanan. YakubYY me-
nyuruh anak-anaknya yang tertua pergi ke Mesir
untuk membeli makan.

Kejadian 41:57; 42:1–4

Setelah makanan habis, kakak-kakak Yusuf kembali
lagi ke Mesir. Yusuf mengajak mereka ke rumahnya.

Kejadian 43:15–16

Yusuf melihat kakak-kakaknya. Mereka tidak menge-
nalinya. Dia tidak mengatakan kepada mereka bahwa
dia adiknya. Yusuf menyuruh mereka untuk mem-
bawa semua saudara-saudaranya ke Mesir. Mereka
membeli makanan dan pulang.

Kejadian 42:7; Kejadian 42:19–20
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Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya
siapa dirinya. Mereka takut karena telah menjual
Yusuf.

Kejadian 45:3

Yusuf mengatakan mereka tidak perlu takut. Allah
mengutusnya ke Mesir untuk menyelamatkan mereka
dari kelaparan. Dia meminta mereka untuk menceri-
takan kepada ayahnya bahwa dia masih hidup. Yusuf
mengatakan semua keluarga Yakub YY boleh datang ke
Mesir. Dia akan memelihara mereka.

Kejadian 45:4–13

Kakak-kakak Yusuf sangat gembira. Mereka pulang.
Mereka menceritakan kepada Yakub YY bahwa Yusuf
masih hidup. Yakub sangat gembira.YY

Kejadian 45:24–28

Yakub dan anak-anaknya membawa keluarga merekaYY
ke Mesir. Mereka disebut bangsa Israel. Raja Mesir
memberikan tanah dan ternak kepada bangsa Israel.
Mereka bahagia hidup di Mesir.

Kejadian 46:5–7; 47:5–7
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Sebelum Yakub YY mati, dia memberkati semua anaknya.
Kejadian 49:1–28
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Raja menjadikan bangsa Israel budak. Bangsa Mesir
memaksa mereka bekerja keras dan sangat kejam
terhadap mereka.

Keluaran 1:11–14

Raja menyatakan semua bayi laki-laki bangsa Israel
harus dibunuh. Dia mengirim serdadu-serdadunya
untuk membunuh mereka.

Keluaran 1:22

Yusuf dan raja Mesir telah maaaati. Tahun-tahun TT berlalu.
Bangsa Israel tinggal di Mesir untuk waktu yang
lama. Mereka mempunyai banyak anak. Seorang raja
Mesir tidak menyukai bangsa Israel. Dia menganggap
jumlah mereka terlalu banyak. Dia takut mereka akan
mengambil alih negeri itu dari tangannya.

Keluaran 1:6–100
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Seorang ibu bangsa Israel ketakutan kalau-kalau
mereka menemukan bayi laki-lakinya. Dia menyem-
bunyikan bayinya selama tiga bulan. Kemudian ibu
itu meletakkan bayinya di dalam sebuah keranjang.

Dia meletakkan keranjang itu di antara rerumputan
yang tinggi di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu,
Miriam, berdiri di dekatnya untuk mengawasi bayi itu.

Keluaran 2:1–4

bayi itu. Dia ingin membawanya pulang. Dia memer-
lukan seseorang untuk merawat bayi itu. Dia ingin
menjadi ibunya.

Keluaran 2:5–10

Raja Mesir mempunyai seorang putri. Dia pergi ke
sungai. Dia melihat sebuah keranjang, lalu membuka-
nya. Bayi itu menangis. Putri raja merasa iba melihat
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Mereka membawa bayi itu ke istana raja. Putri raja
memberinya nama Musa. Musa tumbuh besar di
dalam istana raja.

Keluaran 2:10–11

Miriam menghadap raja. Miriam berkata dia akan
mencari seorang perempuan Israel untuk merawat

bayi itu. Dia pulang memanggil ibunya. Ibunya pergi
ke sana untuk merawat bayi itu.

Keluaran 2:7–9
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Raja Mesir mendengar bahwa Musa membunuh
seorang Mesir. Dia berkata akan membunuh Musa.
Musa ketakutan. Dia pergi meninggalkan Mesir dan
menuju ke negeri lain. Dia tinggal di sana selama
bertahun-tahun.

Keluaran 2:15–23
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Musa tumbuh menjadi dewasa. Bangsanya, bangsa
Israel, diperbudak di Mesir. Dia melihat bangsanya
bekerja terlalu keras. Musa merasa iba melihatnya.

Keluaran 2:11

Suatu hari Musa melihat seorang Mesir memukul
seorang Israel. Dia marah. Dia membunuh orang
Mesir itu.

Keluaran 2:11–12
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Pada suatu hari Musa pergi ke gunung. Dia melihat
semak yang bernyala api. Semak itu tidak terbakar.
Itu adalah mukjizat. Mukjizat itu memperlihatkan ke-
pada Musa kuasa Allah. Musa mendekatinya. YesusYY
Kristus berbicara kepada Musa dari semak-semak.
Yesus YY mengetahui bahwa bangsa Israel tidak baha-
gia. Dia tidak menghendaki mereka diperbudak. Jadi

dia memerintahkan Musa untuk memimpin mereka
keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. TetapiTT
Musa merasa tidak mampu memimpin bangsa Israel.
Yesus YY mengatakan Harun akan membantu Musa.
Harun adalah saudara Musa.

Keluaran 3:2–4, 10–22; 4:10–17; 3 Nefi 15:4–5
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Musa adalah nabi Allah. Musa dan Harun meng-
hadap raja Mesir. Mereka meminta kepadanya agar
mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Raja
Mesir berkata dia tidak akan membiarkan mereka
pergi.

Keluaran 5:1–9

Ysus berfirman Dia akan membantu Musa dan Harun.
Yesus YY akan memperlihatkan kuasa-Nya kepada raja
Mesir. Maka raja Mesir akan membiarkan bangsa
Israel pergi.

Keluaran 6:1–6

Musa berkata kepada raja bahwa YesusYY akan
mengubah air sungai menjadi darah. Yesus YY memang
mengubah air yang ada di Mesir menjadi darah.
Penduduk tidak dapat meminum air itu. Ikan-ikan
mati.

Keluaran 7:14–21

Sekali lagi Musa memohon kepada raja agar mem-
biarkan bangsa Israel pergi. TetapiTT raja tidak mau
membiarkan mereka pergi.

Keluaran 7:22–25
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Yesus YY mengirimkan banyak katak ke Mesir. Katak-
katak itu ada di mana-mana. Katak-katak itu ada di
rumah-rumah dan tempat tidur penduduk. Raja ber-
kata dia akan membiarkan bangsa Israel pergi jika
katak-katak itu pergi. Yesus YY memusnahkan katak-
katak itu. TetapiTT raja berbohong kepada Musa. Dia
tidak mengizinkan bangsa Israel pergi.

Keluaran 8:1–15

YesusYY mengirimkan lalat di seluruh Mesir. Raja ber-
kata kepada Musa dia akan membiarkan bangsa
Israel pergi jika lalat-lalat itu diusir. Lalat-lalat itu
pergi. TetapiTT raja berbohong lagi. Dia tidak akan
membiarkan mereka pergi.

Keluaran 8:22–32

Musa berkata bahwa Yesus YY akan menyebabkan
ternak-ternak di Mesir mati. Tidak lama kemudian
semua ternak mati. Tetapi TT raja masih tidak membiar-
kan bangsa Israel pergi.

Keluaran 9:1–7

Yesus YY mendatangkan nyamuk di mana-mana. TetapiTT
raja masih tidak mengizinkan bangsa Israel pergi.

Keluaran 8:16–19
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YesusYY menimpm akan barah kepada orang-orang Mesir.
Kemudian Yesus YY mendatangkan badai hujan es.
Badai itu menewaskan siapa saja yang berada di
luar. Raja berkata dia akan membiarkan bangsa
Israel pergi. Musa berdoa, badai itupun berhenti.
Tetapi TT raja tidak membiarkan mereka pergi.

Keluaran 9:8–35

YesusYY mendatangkan kegelapan selama tiga hari.
Orang-orang Mesir tidak dapat melihat apapun.
Tetapi orang-orang Israel mempunyai terang di dalamTT
rumah mereka. Raja Mesir masih belum mengizinkan
bangsa Israel pergi.

Keluaran 10:21–27

Yesus YY berfirman kepada Musa bahwa penyakit akan
datang. Setiap anak sulung bangsa Mesir akan mati.
Bahkan anak sulung raja juga mati.

Keluaran 11:1–6, 10

Yesus YY mendatangkan belalang untuk memakan
semua tumbuhan. Belalang itu memakan buah dan
tumbuh-tumbuhan yang masih ranum. Raja tetap
tidak membiaaaaarkan bangsa Israel pergi.

Keluaran 10:4–20
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YesusYY memberitahu Musa bagaimana menyelamat-
kan anak-anak Israel. Dia berkata setiap ayah
bangsa Israel harus mengambil seekor anak domba.
Anak domba itu harus tidak bercela.

Keluaran 12:3–5

Orang-orang Israel memasak daging anak domba itu
lalu memakannya. Mereka tinggal di dalam rumah
mereka.

Keluaran 12:28

Musa memerintahkan orang-orang Israel untuk me-
nyembelih anak domba itu. Mereka mematuhinya.
Mereka mengoles darah anak domba itu di pintu
rumah mereka. Penyakit itu akan melewati rumah-
rumah yang pintunya terdapat darah anak domba.
Jika tidak ada darah di pintu, anak sulung akan mati.

Keluaran 12:6–11
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Malam itu setiap anak sulung bangsa Mesir mati.
Bahkan putra sulung raja pun mati.

Keluaran 12:29–30

Penyakit itu telah melewati rumah-rumah yang pintu-
nya terdapat darah anak domba. Anak-anak Israel
tidaktt mati. Yesus YY menyebut peristiwa ini Paskah. Dia
memerintahkan orang-orang Israel untuk mengingat
Paskah. Dia berkata mereka harus mengadakan per-
jjamuan jj Paskah setiap tahun. Mereka harus ingat
bahwa Yesus YY telah menyelamatkan anak-anak
mereka.

Keluaran 12:14, 41–42

Bangsa Israel meninggalkan Mesir. Musa memimpin
mereka. Yesus YY menunjukkan kepada Musa ke mana
mereka harus pergi.

Keluaran 13:20–22

Raja takut setiap orang Mesir akan mati. Dia me-
manggil Musa dan Harun. Dia menyuruh mereka
untuk membawa orang-orang Israel dan meninggal-
kan Mesir.

Keluaran 12:30–33
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Musa mengatakan agar mereka jangan takut. Dia
berkata Yesus YY akan menolong mereka.

Keluaran 14:10, 13–14

Bangsa Israel meninggalkan Mesir. Musa memimpin
mereka. Yesus YY menunjukkan kepada Muuusa ke mana
mereka harus pergi. Raja Mesir masih ingin memper-
budak orang-orang Israel. Dia membawa pasukannya
dan mengejar mereka.

Keluaran 14:5–9

Orang-orang Israel tiba di Laut Merah. Mereka me-
lihat kedatangan tentara Mesir. Orang-orang Israel
ketakutan. Mereka mengira akan dibunuh. Mereka
lebih suka diperbudak daripada dibunuh.

Keluaran 14:10–12

Yesus YY memerintahkan Musa untuk mengulurkan
tangannya ke atas laut. Angin yang kencang mem-
belah laut. Itu adalah mukjizat. Mukjizat itu mem-
perlihatkan kuasa Allah kepada bangsa Israel. YesusYY
menghentikan orang-orang Mesir. Bangsa Israel ber-
jalan melintasi tanah yang kering. Kemudian orang-
orang Mesir mengikuti mereka dari belakang.

Keluaran 14:16, 19, 21–23
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Bangsa Israel selamat sampai di seberang. YesusYY
memerintahkan Musa untuk mengangkat tangannya

lagi ke atas laut. Air laut menutupi orang-orang  Mesir.
Mereka tewas.

Keluaran 14:26–30

selalu ingat bahwa Tuhan Yesus YY telah memimpin
mereka keluar dari Mesir.

Keluaran 15:1–22

Sekarang bangsa Israel telah bebas. Mereka
menyanyikan puji-pujian, menari serta memuji Allah.
Mereka akan selalu mengingat Paskah. Mereka akan
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Musa dan orang-orang Israel melakukan perjalanan
selama tiga hari. Mereka kehausan. Mereka sampai
di tempat yang berair. Air itu pahit rasanya. Mereka
tidak dapat meminumnya.

Keluaran 15:22–23

Mereka melakukan perjalanan selama berhari-hari di
padang gurun. Makanan mereka habis. Mereka
kelaparan. Mereka marah kepada Musa. YesusYY
memberi mereka sesuatu untuk dimakan. Makanan
itu disebut manna. Manna rasanya seperti roti dan
madu. Manna itu tercecer di atas tanah setiap pagi.

Keluaran 16:1–15, 31

Yesus memerintahkan Musa untuk memasukkan kayuYY
ke dalam air. Kayu itu membuat air terasa manis.
Mereka meminumnya dan melanjutkan perjalanannya.

Keluaran 15:24–27
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Yesus YY memerintahkan mereka agar mengambil
secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan mereka
setiap hari. Beberapa orang tidak mematuhi. Mereka
mengambil terlalu banyak. Mereka menyimpan
sebagian untuk keesokan harinya. TetapiTT keesokan
harinya manna itu penuh dengan ulat. Baunya busuk.
Mereka tidak dapat memakannya.

Keluaran 16:16–21

Bangsa Israel melanjutkan perjalanannya di padang
gurun. Sekali lagi mereka tidak mempunyai makanan
dan air. Mereka marah terhadap Musa. Musa berdoa.

Keluaran 17:1–4

Yesus YY memerintahkan Musa untuk memukul gunung
batu. Musa mematuhi Yesus. YY Dia memukul gunung
itu dan air mengalir. Ini adalah mukjizat. Mukjizat ini
diperlihatkan kuasa Allah kepada orang-orang itu.
Orang-orang Israel meminum air itu dan melanjutkan
perjalanan.

Keluaran 17:5–7

Yesus YY mengatakan merekak  tidak boleh memunguti
manna pada hari Sabat. Mereka harus mengambilnya
sehari sebelumnya. Sehingga mereka tidak perlu
bekerja pada hari Sabat. Mereka dapat menguduskan
hahh ri Sabat itu. Manna itu tetap enak dimakan pada
hari Sabat.

Keluaran 16:22–26
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Bangsa Israel melakukan perjalanan di padang rum-
put selama dua bulan. Mereka tiba di Gunung Sinai.

Keluaran 19:1

Musa turun dari gunung. Dia mengatakan kepada
orang-orang apa yang telah difirmankan Yesus. YY Orang-
orang berjanji akan patuh. Mereka akan melakukan
apa yang difirmankan Yesus. YY Dan Yesus YY akan mem-
berkati mereka.

Keluaran 19:7–8

Musa naik ke gunung. Yesus YY Kristus berbicara ke-
padanya. Yesus YY memerintahkan Musa untuk mengata-
kan kepada orang-orang Israel bagaimana YesusYY
memberkati mereka. Yesus YY telah memimpin mereka
keluar dari Mesir. Dia berfirman orang-orang harus
mematuhi perintah-perintah-Nya. Dia akan memberkati
mereka.

Keluaran 19:3-6;  3 Nefi 15:5



76

Musa menghendaki orang-orang Israel mendengar-
kan suara-Nya. Musa menyuruh mereka berdiri di
kaki sebuah gunung. Gunung itu disebut Gunung
Sinai.

Keluaran 19:1, 9:17

Sekumpulan awan menutupipp  puncak gunung. YesusYY
berada di dalam awan. Gunung berguncang. YesusYY
berbicara kepada orang-orang itu.

Keluaran 19:16–25; 20:22

Orang-orang mendengarkan Yesus YY Kristus. Mereka
ketakutan. Mereka tidak ingin Yesus berbicara kepadaYY
mereka. Mereka menginginkan Yesus YY berbicara
dengan Musa. Kemudian Musa dapat mengatakan
kepada mereka apa yang difirmankan Yesus. YY Musa
naik kembali ke Gunung Sinai. Yesus YY memberikan
perintah-perintah lainnya kepada mereka.

Keluaran 20:18–26; Keluaran 21–23

YYYesusYY Kristus memberikan sepuluh perintah kepada
orang-orang. Yesus berfirman YY :
1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku.
2. Jangan membuat bagimu patung yang menye-

rupai apa pun.
3. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sem-

barangan.
4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
5. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
6. Jangan membunuh.
7. Jangan berzina.
8. Jangan mencuri.
9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang se-

samamu.
10. Jangan menginginkan milik sesamamu.

Keluaran 20:1–17
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Musa menyuruh Harun dan kedua anaknya untuk
naik ke atas gunung. Dia juga menyuruh 70 orang

tua-tua naik ke atas gunung. Mereka melihat Yesus.
Keluaran 24:1–11
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YesusYY memerintahkan Musa untuk naik lebih tinggi.
Yesus YY menulis perintah-perintah itu di atas loh batu

dengan jari-jari-Nya. YesusYY memberikan perintah itu
kepada Musa.

Keluaran 24:12; Keluaran 31:18

Musa pergi selama 40 hari 40 malam. Dia tidak
makan maupun minum selama itu.

Keluaran 24:18; Keluaran 34:28; Ulangan 9:9–13, 18
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Beberapa orang Israel mendatangi Harun. Mereka
berkata Musa sudah pergi lama sekali. Mereka tidak
tahu apa yang diperbuat Musa. Mereka lelah me-
nunggunya. Mereka ingin Harun membuat sebuah
patung agar rmereka dapat menyembahnya. Mereka
tidak mau menyembah Allah.

Keluaran 32:1, 4

Semua laki-laki dan perempuan memakai anting-
anting emas. Harun menyuruh mereka untuk me-
nyerahkan anting-anting itu kepadanya. Dia membuat
patung emas. Patung itu mirip seekor anak lembu.

Keluaran 32:2–4

Salah seorang dari 70 tua-tua yang ada di Gunung
Sinai adalah Yosua.YY Dia menunggu Musa di sana.
Harun dan yang lainnya sudah turun dari gunung.

Keluaran 24:14
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Harun mendirikan sebuah mezbah di dekat patung
anak lembu emas. Beberapa orang Israel membuat
kurban bakaran di atas mezbah. Mereka menyembah

Musa berada di Gunung Sinai bersama Yesus.YY
Yesus YY berfirman beberapa orang Israel telah melaku-
kan kejahatan. Mereka telah melupakan Yesus.YY
Yesus YY marah. Dia berfirman orang-orang Israel yang
jahat harus binasa. Dia berfirman Musa akan diber-
kati karena dia saleh.

Keluaran 32:7–10

Musa memohon kepada YesusYY agar mengingat janji-
Nya kepada bangsa Israel. Yesus YY telah berjanji
mereka akan menjadi keluarga besar. Mereka akan
mempunyai imamat. Mereka akan memiliki tanah
perjanjian.

Keluaran 32:11–13; Abraham 2:9; Kejadian 12:1–3

anak lembu emas itu. Membuat kurban bakaran untuk
anak lembu emas adalah kejahatan.

Keluaran 32:5–7
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Musa turun dari Gunung Sinai. Musa membawa dua
loh batu besar di tangannya. YesusYY telah menuliskan
perintah-perintah-Nya di atas batu itu dengan jari-jari-
Nya.

Keluaran 32:15–16

Musa melihat anak lembu emas. Dia melihat orang-
orang Israel menari-nari. Beberapa di antaranya tidak
berpakaian. Musa sangat marah. Dia melempar batu-
batu itu. Batu itupun pecah.

Keluaran 32:18–19, 25

Musa melemparkan anak lembu emas ke dalam api.
Dia marah kepada Harun. Musa bertanya mengapa
Harun menolong orang-orang Israel menjadi jahat.
Harun berkata dia melakukan apa yang diinginkan
orang-orang Israel itu.

Keluaran 32:20–24

Musa mengajak orang-orang Israel yang saleh untuk
datang kepadanya. Dia mengatakan mereka akan
diberkati. Dia memberitahu mereka orang-orang
Israel yang jahat harus dibinasakan.

Keluaran 32:26–29
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Yesus YY memerintahkan Musa untuk membawa dua
buah batu baru ke puncak Gunung Sinai. Yesus YY me-
nulis lagi Sepuluh Perintah di atas batu itu. Musa

memberikan perintah-perintah itu kepada orang-
orang.

Keluaran 34:1–4
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Allah menunjukkan kepada Musa bentuk kemah suci.
Dia memberitahu Musa tempat cara pembuatannya.
Yesus YY memberitahu orang-orang macam apa yang
harus mendirikan kemah suci. Yesus YY memberkati

mereka sehingga mereka dapat melakukan pekerja-
an itu dengan baik.

Keluaran 24:16; Keluaran 25:1–9; Keluaran 35:30–35

Yesus YY Kristus berbicara kepada Musa di Gunung
Sinai. Yesus YY berfirman orang-orang Israel harus
mendirikan sebuah kemah suci. Kemah suci adalah
kemah untuk belajar tentang Allah. Yesus YY akan
mengunjungi kemah suci.
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Orang-orang Israel mematuhi Yesus. YY Mereka mem-
berikan emas dan perak untuk kemah suci. Mereka
memberikan kulit hewan untuk atapnya. Para wanita
membuatkan kain yang indah untuk dindingnya.

Keluaran 35:21–29

Sebuah bangunan kecil juga terdapat di halaman itu.
Bangunan ini juga mirip tenda. Bangunan ini mem-
punyai dua ruangan. Di dalam salah satu ruangan itu
terdapat sebuah mezbah emas.

Keluaran 36–39

Orang-orang Israel mendirikan kemah suci seperti
apa yang diperintahkan Yesus.YY Kemah suci menye-
rupai tenda. Dindingnya dari tirai. Ada sebuah ruang-
an di dalamnya. Sebuah mezbah untuk kurban bakar-
an terdapat di halaman kemah itu.

Keluaran 36–39

Di dalam ruangan yang lainnya terdapat sebuah peti
besar yang indah. Peti itu disebut tabut perjanjian.
Batu loh yang di atasnya tertulis perintah-perintah
disimpan di dalam tabut perjanjian itu.

Keluaran 36–39
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Musa gembira karena orang-orang Israel mematuhi
Yesus. YY Musa memberkati orang-orang itu. Dia mem-
berkati kemah suci. Dia memberkati Harun dan
anak-anaknya serta memberi mereka imamat. YesusYY

memilih beberapa orang lainnya untuk membantu
mereka. Harun dan para putranya membuat kurban
bakaran untuk orang-orang. Sedang yang lainnya
memelihara kemah suci.

Keluaran 39:32, 42–43; Keluaran 40:9–16
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pekerjaan-Nya. Mereka membuat kurban bakaran di
sana.

Ajaran dan Perjanjian 124:38; Keluaran 40:34; Ulangan 1

Kemah suci adalah tempat yang kudus seperti bait
suci. Yesus YY datang ke sana. Orang-orang datang ke
sana untuk belajar tentang Allah dan melakukan

Yesus YY meletakkan awan di atas kemah suci pada
siang hari. Dia meletakkan api di atas kemah suci
pada malam hari. Awan dan api memperlihatkan
kepada orang-orang Israel bahwa Yesus YY berada di
sana.

Keluaran 40:34, 38

Bila awan bergerak, orang-orang Israel membongkar
kemah suci. Mereka membawanya bersama ke
padang gurun. Mereka mengikuti awan itu.

Keluaran 40:36–37



87

������

Orang-orang Israel tinggal di Gunung Sinai selama
setahun. Kemudian awan itu bergerak lagi menjauhi
kemah suci. Orang-orang Israel mengikuti awan itu
ke padang gurun. Para imam mengusung tabut per-
janjian di depan mereka. Yesus YY berfirman Dia akan
memimpin orang-orang Israel menuju tanah perjanji-
an.

Bilangan 10:11–12, 33–34; Keluaran 3:17

Orang-orang Israel mengikuti Musa. Mereka tidak
menyukai padang gurun. Mereka tidak bahagia.
Mereka menyesal telah meninggalkan Mesir.

Bilangan 10:13; 11:1–5

Yesus YY mengirimkan manna kepada mereka. Orang-
orang menjadi bosan makan manna. Mereka meng-
inginkan daging. Yesus YY mengirimkan burung puyuh
kepada mereka.

Bilangan 11:4–9, 18, 31–33
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Orang-orang Israel tiba di tanah Kanaan. Kanaan
adalah tanah perjanjian. Musa mengirim 12 orang
pengintai di tanah Kanaan.

Bilangan 13:2–3

Para pengintai kembali. Mereka membawa ber-
macam buah-buahan. Mereka mengatakan tanah itu
baik sekali. Tetapi TT beberapa pengintai itu takut
terhadap orang-orang Kanaan. Mereka besar dan
kuat. Mereka tinggal di kota besar yang dikelilingi
dengan tembok.

Bilangan 13:21–31

Orang-orang Israel mendengarkan para pengintai itu.
Mereka ketakutan. Mereka mengira tidak akan dapat
menguasai tanah Kanaan. Mereka marah kepada
Musa. Mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka tidak
beriman kepada Allah.

Bilangan 14:1–4

Yesus YY marah kepada orang-orang Israel. Dia ber-
firman kepada Musa bahwa Dia tidak akan menolong
mereka lagi. Musa memohon kepada Allah agar
mengampuni mereka. Yesus YY mengampuni mereka.
Tetapi TT Dia tidak mengizinkan mereka memasuki
tanah perjanjian. Dia memerintahkan Musa untuk
membawa mereka kembali ke padang gurun.

Bilangan 14:11-–25
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Allah berfirman mereka harus tinggal di padang
gurun selama 40 tahun. Orang-orang Israel yang
sudah tua tidak mempunyai iman kepada Allah.
Mereka akan binasa di padang gurun. Anak-anak
mereka akan tumbuh dan pergi ke tanah perjanjian.
Orang-orang Israel kembali ke padang gurun.

Bilangan 14:23, 29–34; Ulangan 2:1

Pada suatu hari orang-orang Israel kehausan. Tidak
ada air untuk diminum. Mereka berkata kepada Musa
bahwa mereka menginginkan air.

Bilangan 20:2–5

YesusYY Kristus memberitahu Musa bagaimana
mendapatkan air. Musa memukul bukit batu dua kali
dengan tongkatnya. Air mengalir dari bukit batu itu.
Orang-orang lalu meminumnya.

Bilangan 20:6–11

Musa memimpin orang-orang di padang gurun
selama 40 tahun. Dia mengajarkan mereka perintah-
perintah Allah.

Bilangan 14:33–34; Ulangan
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Ketika Musa berusia 120 tahun, Allah memerintahkan
dia untuk pergi ke sebuah gunung. Musa melihat
tanah Kanaan. Itulah tanah yang dijanjikan Allah

kepada bangsa Israel. Kemudian Allah mengambil
Musa.

Ulangan 32:49–52; 34:1–7; Alma 45:19
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Yesus YY memilih Yosua YY sebagai nabi setelah Musa.
Yesus YY memerintahkan Yosua YY untuk memimpin
bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Bangsa
lain sudah tinggal disana. Yesus YY akan membantu
bangsa Israel mendapatkan tanah itu.

Yosua YY 1:1–9

Yosua YY mengirim para pengintai menyeberangi sungai
menuju tanah perjanjian. Para pengintai itu kembali.
Mereka memberitahu Yosua bahwa orang-orang yangYY
tinggal di tanah itu takut terhadap orang-orang Israel.
Orang-orang Israel sampai di Sungai Yordan.YY

Yosua YY 3:1; 2:1–24

Orang-orang Israel siap menyeberangi Sungai
Yordan. YY Para imam mengusung tabut perjanjian
melintasi sungai. Air berhenti mengalir. Orang-orang
Israel menyeberangi sungai di atas tanah yang
kering. Yesus YY menolong Yosua YY sama seperti ketika
Dia menolong Musa.

Yosua YY 3:14–17



92

Kemudian para imam mengusung tabut perjanjian ke
tepi lainnya. Air mulai mengalir kembali.

Yosua YY 4:17–18

YoshuaYY memimpin orang-oro ang Israel menuju kota
Yeriko. YY Yeriko YY dikelilingi dengan tembok yang tinggi.
Orang-orang Yerikho YY menutup pintu gerbang kota
agar orang-orang Israel tidak masuk. Orang-orang
YerikoYY mengira mereka sudah aman.

Yosua YY 5:13; 6:1

YoshuaYY menyuruh para imam untuk mengusung tabut
perjanjian di depan pasukan tentaranya. Pasukan
tentara itu berbaris mengelilingi tembok YerikhYY o
sehari satu kali selama enam hari.

Yosua YY 6:6–14

Yesus YY mengutus seorang malaikat menemui Yosua.YY
Malaikat memberitahu Yosua YY bagaimana menguasai
Yerikho. YYY osua mematuhi malaikat.YY

YosuaYY 5:13–15; 6:1–5
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Tujuh orang imam meniupkan sangkakala mereka.
Sedang orang-orang lainnya  tidak boleh menimbulkan
suara apapun.

Yosua YY 6:10, 13

Pada hari ke tujuh pasukan berbaris mengelilingi
Yerikho YY tujuh kali. Kemudian Yosua YY memerintahkan
semua orang untuk berteriak. Mereka berteriak.
TembokTT Yerikho YY runtuh. Mereka menguasai Yerikho.YY
Yesus YY menolong orang-orang Israel.

Yosua YY 6:15–16, 20

Semua orang mendengar bahwa bangsa Israel telah
menguasai Yerikho. YY Mereka ketakutan. Mereka tahu
Yesus YY telah menolong Yosua YY dan orang-orang Israel.
Yosua YY memimpin orang-orang itu dari satu kota ke
kota lainnya. Mereka menguasai semua tanah
perjanjian.

Yosua YY 6:27; 11:23

Inilah tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham,
Ishak dan Yakub. YY Allah telah berfirman kepada
Yusuf, Musa, dan Yosua YY bahwa tanah ini akan
menjadi tanah Israel. Allah menepati janji-Nya.

Kejadian 5:24; Ulangan 34:4; Yosua YY 1:2
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Yosua YY mendirikan sebuah mezbah untuk membakar
kurban persembahan. Semua orang berkumpul.
Yosua YY membacakan perintah-perintah yang diberi-
kan Yesus kepada Musa.YY

YosuaYY 8:30–35

Kemudian Yosua YY membagi tanah itu menjadi 12
bagian. Dia memberikan satu bagian tanah kepada
setiap suku Israel. Orang-orang lalu membangun
rumah-rumah baru, kota serta ladang pertanian.

YosuaYY 11:23

Yosua YY adalah seorang nabi besar Allah. Dia berbicara
kepada semua orang Israel. Dia mengatakan Allah
telah memberkati mereka. Dia mengajak mereka agar
mematuhi Allah. Yosua YY menyuruh mereka untuk me-
milih siapa yang akan mereka patuhi. Dia berkata dia
dan keluarganya akan mematuhi Allah. Orang-orang
lalu kembali ke rumahnya. Kemudian Yoshua mati.YY

Yosua YY 24:1–29

Yosua YY semakin tua. Dia memanggil semua pemimpin
Israel. Dia memberitahu mereka bahwa Allah telah
memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Allah
telah membantu mereka memenangkan pertempuran.
Mereka tetap dapat memiliki tanah itu jika mereka
saleh. Mereka akan kehilangan tanah perjanjian jika
mereka menjadi jahat.

Yosua YY 23
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Beberapa tahun kemudian terjadi bala kelaparan.
Hujan tidak turun sama sekali. Tanaman TT tidak
tumbuh. Orang-orang amat kelaparan.

Rut 1:1

Seorang perempuan bernama Naomi tinggal di
Betlehem. Dia dan suaminya membawa keluarganya

ke negeri Moab untuk mencari makanan.
Rut 1:1–2
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Suami Naomi mati di sana. Naomi dan dua orang
putranya tinggal di Moab.

Rut 1:3–4

Putranya mengawini perempuan dari Moab. Nama
mereka adalah Rut dan Orpa.

Rut 1:4

Naomi ingin kembali ke Betlehem. Dia menyuruh Rut
dan Orpa untuk kembali ke rumah masing-masing.

Rut 1:6–13

Mereka tinggal di Moab selama sepuluh tahun. Putra-
putra Naomi mati di sana.

Rut 1:4–5



97

Orpa kembali kepada keluarganya. Rut ingin ikut ke
Betlehem bersama Naomi. Dia mengasihi Naomi. Dia
ingin tinggal dimana Naomi tinggal. Dia ingin selalu
bersama-sama Naomi.

Rut 1:4–17

Rut dan Naomi kembali ke Betlehem. Rut pergi ke
ladang untuk mendapatkan gandum dan jelai. Dia
menggunakan bahan itu untuk membuat roti.

Rut 1:19–22

Seorang saleh bernama Boas tinggal di Betlehem.
Dia mempunyai banyak ladang gandum dan jelai.

Rut 2:1

Boas melihat Rut bekerja mencari gandum dan jelai
untuk Naomi. Dia baik hati terhadap Rut. Dia me-
nyuruh Rut untuk selalu datang ke ladangnya. Dia
berkata Allah akan memberkati Rut karena berbuat
baik kepada Naomi.

Rut 2:5–8
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Boas mengawini Rut. Naomi gembira melihatnya.
Rut 4:13

Rut dan Boas mempunyai seorang anak. Naomi
membantu Rut menjaga bayinya. Bayi itu diberi nama
Obed.

Rut 4:13; 16–17

Obed menjadi dewasa dan mempunyai anak.
Cucunya adalah Raja Daud.

Rut 4:21–22

Bertahun-tahun kemudian Yesus YY akan lahir melalui
keturunan ini.

Matius 1:1–17
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Setelah Yosua YY mati, Allah memilih pemimpin baru
untuk bangsa Israel. Mereka disebut hakim-hakim.
Ela adalah salah seorang hakim itu. Dia juga seorang
imam Allah. Dia memelihara kemah suci. Dia mem-
bakar kurban persembahan untuk orang-orang.

1 Samuel 1:3, 9

Hana memohon kepada Allah agar memberinya bayi
laki-laki. Dia berjanji akan mengajarkan kepada bayi-
nya untuk mematuhi Allah. Dia akan membawanya ke
kemah suci untuk melayani Allah.

1 Samuel 1:10–11

Pada suatu hari seorang perempuan bernama Hana
masuk ke dalam kemah suci untuk berdoa. Dia sedih
karena tidak mempunyai anak.

1 Samuel 1:4–6
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Eli mendengar doa Hana. Dia mengatakan kepada-
nya Allah akan memberinya seorang bayi laki-laki.
Hana sangat gembria.

1 Samuel 1:12–18

Allah memberkatinya. Dia melahirkan bayi laki-laki.
Dia menamainya Samuel. Hana merawat Samuel
dengan baik.

1 Samuel 1:19–23

Pada suatu hari Hana membawa Samuel kepada Eli.
Dia meminta Eli untuk mengajarinya melakukan pe-
kerjaan Allah. Hana meninggalkan Samuel bersama
Eli dan dia pulang ke rumahnya. Samuel membantu
Eli melakukan pekerjaan Allah.

1 Samuel 1:24; 2:11

Samuel belajar menolong sesamanya. Allah sangat
berkenan kepadanya. Orang-orang yang datang ke
kemah suci menyukai Samuel.

1 Samuel 2:18, 21, 26; 3:1
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Eli mempunyai dua anak laki-laki. Mereka membantu-
nya di dalam kemah suci. Tetapi TT merekaa tidak mau
menolong orang lain. Mereka berbuat banyak ke-
jahatan. Orang-orang mengadu kepada Eli bahwa

anak-anaknya jahat. Tetapi TT Eli masih mengizinkan
mereka bekerja di dalam kemah suci.

1 Samuel 2:12–17, 22–23

Pada suatu hari Allah mengutus seorang nabi
menemui Eli. Nabi berkata kepada Eli bahwa Allah
tidak senang melihat perbuatan anak-anaknya.
Mereka memiliki imamat, tetapi mereka tidak saleh.

Mereka tidak dapat mempertahankan imamat itu.
Allah akan memberikan imamat kepada orang-orang
yang saleh. Nabi mengatakan anak-anak Eli akan
binasa. Eli sangat sedih.

1 Samuel 2:27–36
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Pada suatu malam Eli berada di kamarnya. Samuel
berada di kamarnya. Samuel mendengar seseorang
memanggil namanya.

1 Samuel 3:2–4
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Samuel mengira Eli memanggilnya. Dia berlari ke-
pada Eli. Eli berkata dia tidak memangggil Samuel.
Dia menyuruh Samuel untuk kembali tidur, dan
Samuel melakukannya.

1 Samuel 3:5

Samuel mendengar seseorang memanggil namanya
tiga kali. Setiap kali dia menemui Eli, tetapi Eli me-
nyuruhnya untuk tidur kembali.

1 Samuel 3:6–8

Akhirnya Eli memberitahu Samuel bahwa Allah
memanggilnya. Eli menyuruh Samuel pergi ke kamar-
nya dan mendengarkan Allah.

1 Samuel 3:9

Allah berfirman kepada Samuel bahwa Eli membiar-
kan anak-anaknya menjadi jahat. Maka Eli dan anak-
anaknya tidak dapat lagi bekerja di dalam kemah
suci. Mereka akan binasa.

1 Samuel 3:10–14; 2:34
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Kemudian anak-anak Eli tewas dalam peperangan. Eli
mati ketika mendengar tentang anak-anaknya.

1 Samuel 4:17–18

Keesokan harinya Samuel menceritakan kepada Eli
apa yang difirmankan Allah. Eli tahu bahwhhhhh a Allah
telah berbicara kepada Samuel.

1 Samuel 3:18

Samuel menjadi dewasa, dan Allah memberkatinya.
Allah memilih Samuel menjadi nabi dan hakim yang
baru. Samuel memiliki imamat. Allah mengunjungi

Samuel dan berbicara kepadanya. Semua orang tahu
Samuel adalah nabi Allah.

1 Samuel 3:19–21; 7:15–17
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Samuel seorang hakim dan nabi Israel. Dia pergi ke
setiap kota untuk menghakimi orang. Ketika dia
semakin tua, dia menunjuk anaknya untuk menjadi
hakim. Mereka bukanlah hakim yang baik.

1 Samuel 7:15–17; 8:1–3

Samuel berdoa kepada Allah. Allah berfirman ke-
padanya agar dia menuruti kemauan orang-orang.
Allah tahu mereka menginginkan seorang raja.
Mereka tidak menginginkan Allah untuk memimpin
mereka. Allah memerintahkan Samuel untuk mem-
beritahu orang-orang mengenai kejahatan-kejahatan
yang akan diperbuat raja.

1 Samuel 8:6–9

Para tua-tua Israel menemui Samuel. Mereka
mengatakan orang-orang sudah tidak menghendaki
hakim lagi. Mereka menghendaki seorang raja.

1 Samuel 8:4–5



106

Samuel mematuhi Allah. Dia memberitahu orang-
orang bahwa Allah mengizinkan mereka untuk mem-
punyai seorang raja. Tetapi TT raja akan mengambil
ladang dan ternak mereka. Mereka akan memper-
hamba anak-anak mereka. Kelak mereka tidak
menginginkan seorang raja.

1 Samuel 18:10–18

Pada suatu hari Allah berbbicara kepada Samuel. Dia
berfirman besok akan datang seorang pemuda.
Pemuda inilah yang akan menjadi raja.

1 Samuel 9:15–16

Keesokan harinya seorang pemuda datang menemui
Samuel. Dia seorang Israel yang saleh. Dia besar dan
kuat. Namanya Saul.kuat. Namanya Saul.

1 Samuel 9:1–2, 17–19

Samuel meminta Saul agar tinggal bersamanya.
Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Saul akan
menjadimenjadi raja raja Israel.Israel.

1 Samuel 9:19; 10:1
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Samuel mengumpulkan semuua orang Israel. Dia
memberitahu mereka bahwa Allah telah memilih Saul
sebagai raja mereka. TetapiTT beberapa orang di-
antaranya tidak menginginkan Saul menjadi raja
mereka.

1 Samuel 10:17–24, 27

Pada suatu segerombolan orang-orang jahat datang
menyerang orang-orang Israel, Saul memanggil
semua laki-laki Israel untuk melawan mereka. Dia
memimpin mereka.

1 Samuel 11:1–7

Saul seorang pemimpin besar. Orang-orang Israel
memenangkan pertempuran. Kemudian semua orang
merasa senang Saul menjadi raja mereka. Allah

memberkati Saul. Dia menjadi raja selama bertahun-
tahun. Pada mulanya Saul adalah raja yang baik.

1 Samuel 11:12–15
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Pada suatu hari Saul sedang menunggu Samuel.
Samuel akan datang untuk membakar kurban per-
sembahan. Samuel satu-satunya orang yang harus
membakar kurban bakaran kepada Allah. TetapiTT dia

terlambat datang. Saul tiddddak mau menunggunya. Saul
membakar kurban bakaran itu. Saul bersalah karena
melakukan ini.

1 Samuel 13:8–9

Akhirnya Samuel datang. Dia marah kepada Saul.
Saul tidak mematuhi Allah. Samuel mengatakan ke-

padanya bahwa Allah akan memilih raja lain. Saul
sangat sedih.

1 Samuel 13:10–14; 15:11–26
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Allah memerintahkan Samuel untuk pergi ke
Betlehem. Seseorang bernama Isai tinggal di sana.
Salah seorang putra Isai akan menjadi raja Israel
berikutnya.

1 Samuel 16:1

Samuel mematuhi Allah. Dia pergi ke Betlehem. Dia
membawa seekor anak lembu untuk dikurbankan
bagi Allah.

1 Samuel 16:2–5

Samuel mengundang Isai dan para putranya untuk
datang ke upacara kurban bakaran. Salah seorang
anak Isai tinggi dan kekar. Samuel mengira anak
inilah yang akan menjadi raja.

1 Samuel 16:5–6
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Tetapi TT Allah berfirman Dia tidak memilih anak yang
itu.

1 Samuel 16:7

Putra Isai yang lain datang kepada Samuel. Di antara
mereka tidak ada yang dipilih Allah. Samuel bertanya
apakah Isai masih mempunyai anak yang lainnya.

1 Samuel 16:8–11

Isai mengatakan anaknya yang bungsu tidak berada
di sana. Namanya Daud. Samuel menyuruh Isai untuk
memanggil Daud.

1 Samuel 16:11

Daud sedang menggembalakan domba.
1 Samuel 16:11
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Daud menemui Samuel. Daud anak yang baik. Allah
berfirman Dia telahh memilih Daud menjadi raja.

1 Samuel 16:12

Samuel mengurapi Daud. Dia mengoleskan minyak
di atas kepala Daud dan memberkatinya.

1 Samuel 16:12, 13

Daud dipenuhi dengan Roh Kudus. Daud diurapi
menjadi raja berikutnya. Kelak dia akan menjadi raja
Israel.

1 Samuel 16:13
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Di tanah Israel terjadi peperangan. Raja Saul dan
orang-orang Israel bertempur melawan bangsa
Filistin. Salah seorang Filistin adalah raksasa. Nama-
nya Goliat. Dia sangat besar dan kuat. Orang-orang
Israel takut kepadanya.

1 Samuel 17:1–7

Kakak-kakak Daud berada dalam bala tentara Israel.
Isai menyuruh Daud untuk mengirimkan makanan
kepada mereka.

1 Samuel 17:13–20

Goliat berseru kepada orang-orang Israel. Dia me-
nyuruh mereka memilih seseorang untuk bertarung
me-lawannya. Tidak seorangpun mau melawan
raksasa itu. Goliat berseru kepada mereka setiap
pagi dan malam hari selama 40 hari. Tidak ada orang
Israel yang berani melawannya.

1 Samuel 17:4–11, 16
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Daud melihat raksasa itu. Dia mendengar Goliat ber-
seru. Dia tahu bahwa orang-orang takut kepada
Goliat.

1 Samuel 17:23–24

Daud tahu Allah akan membantunya.  Dia mengambil
lima buah batu. Dia membawa umbannya dan pergi
melawan Goliat.

1 Samuel 17:37, 40

Goliat melihat bahwa Daud masih muda. Dia marah.
Dia berseru kepada Daud dan mencemoohkannya.
Daud juga berseru kepadanya. Daud mengatakan
Allah akan menolongnya membunuh Goliat.

1 Samuel 17:41–47

Daud mengatakan dia akan melawan raksasa itu.
Kakak-kakaknya marah. Mereka berkata seharusnya
Daud menggembalakan domba.

1 Samuel 17:26–37
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Goliat mendddekati Daud untuk bertarung. Daud me-
masang batu pada umbannya dan mengayunkannya.

1 Samuel 17:49

Batu itu mengenai kepala Goliat. Goliat rubuh ke
tanah.

1 Samuel 17:49

Daud mengambil pedang Goliat dan memenggal
kepalanya.

1 Samuel 17:50–51

Orang-orang Filistin melihat Daud membunuh Goliat.
Mereka ketakutan dan melarikan diri. Allah telah
menolong Daud membunuh Goliat.

1 Samuel 17:51–53
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Raja Saul melihat Daud membunuh Goliat. Dia me-
manggil Daud. Saul berkata kepada Daud agar dia
mau tinggal bersamanya di dalam rumahnya. Saul
menjadikan Daud pemimpin pasukannya.

1 Samuel 17:55–57; 18:2, 5

Allah memberkati Daud. Pasukannya memenangkan
banyak pertempuran untuk Raja Saul. Orang-orang
Israel mengasihi Daud.

1 Samuel 18:6–7
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Bangsa Israel dan bangsa Filistin sedang bertempur.
Raja Saul dan putra-putranya ikut berjuang. Saul dan
tiga putranya tewas.

1 Samuel 31:1–6

Daud mendengar tewasnya Raja Saul. Daud sangat
sedih. Dia berpuasa dan berdoa.

2 Samuel 1:4, 11–12

Daud menjadi raja Israel. Daud seorang raja yang
baik. Dia mengasihi Allah dan mematuhi perintah-
perintah-Nya.

2 Samuel 5:1–5, 10–12

Suatu malam Daud melihat seorang perempuan
cantik. Namanya Betsyeba. Dia sudah kawin dengan
seorang laki-laki bernama Uria.

2 Samuel 11:2–3
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Uria seorang tentara. Dia sedang bertempur dalam
peperangan. Daud menginginkan kematian Uria.
Maka Daud dapat mengawini Betsyeba. Ini suatu
kejahatan Daud karena menginginkan istri Uria.

2 Samuel 11:6–14

Daud mengirim Uria ke garis depan medan pertem-
puran. Dia tahu Uria akan tewas. Uria tewas. Ini
suatu kejahatan Daud karena merencanakan kemati-
an Uria.

2 Samuel 11:14–17

Daud mengawini Betsyeba. Mereka mempunyai se-
orang putra bernama Salomo.

2 Samuel 11:27, 12:24

Allah mengutus seorang nabi bernama Natan untuk
berbicara kepada Daud. Natan berkata Allah me-
ngetahui apa yang telah diperbuat Daud. Allah akan
menghukum Daud.

2 Samuel 12:1–15
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Daud sadar dia telah berbuat kejahatan. Dia me-
nyesal atas dosa-dosanya. Dia mempersembahkan
kurban. Dia berdoa kepada Allah agar mengampuni-
nya.

2 Samuel 12:13–20

Daud menderita karena dosa-dosanya. Dia sering
berdoa kepada Allah. Dia berusaha menjadi saleh.
Dia sebelumnya raja yang baik.

2 Samuel 12

Daud menjadi raja cukup lama. Dia semakin tua. Dia
menginginkan anaknya Salomo menjadi raja berikut-
nya. Daud meminta Nabi Natan untuk mengurapi
Salomo menjadi raja. Daud menyuruh Salomo untuk
mematuhi perintah-perintah Allah.

1 Raja-raja 1:1, 30–35; 2:1–3, 11

Daud mati dan dikuburkan di dekat Yerusalem.YY
1 Raja-raja 1:10
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Salomo menjadi raja Israel. Dia mengasihi Allah.
1 Raja-raja 2:12, 3:3

Dia memohon kepada Allah agar menolongnya men-
jadi raja yang baik. Allah gembira Salomo ingin men-
jadi orang saleh. Allah berkenan memberkati Salomo.
Allah bertanya kepada Salomo berkat apa yang di-
inginkannya. Salomo ingin menjadi orang yang

bijaksana. Allah gembira Salomo ingin menjadi bijak-
sana. Dia memerintahkan Salomo untuk mematuhi
perintah-perintah-Nya. Maka Salomo akan menjadi
bijaksana.

1 Raja-raja 3:6–15



120

Salomo menjadi orang paling bijaksana di bumi.
Orang-orang datang dari berbagai negeri untuk
mengajukan pertanyaan kepadanya. Dia memberikan
jawaban yang bijaksana kepada mereka. Raja dan

ratu mengunjunginya. Mereka membawakannya
hadiah-hadiah yang indah.

1 Raja-raja 4:21, 29–34

Orang-orang Israel menghadap Raja Salomo bila
mereka membutuhkan pertolongan. Pada suatu hari
dua orang perempuan datang menghadapnya dengan
seorang bayi laki-laki. Keduanya mengatakan mereka
tinggal dalam satu rumah. Masing-masing mem-

punyai seorang bayi, tetapi salah seorang bayi mati.
Kini kedua perempuan itu menginginkan bayi yang
masih hidup. Masing-masing mengakui itu bayinya.
Mereka ingin agar Raja Salomo memutuskan siapa
yang berhak memiliki bayi itu.

1 Raja-raja 3:16–22
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Salomo ingin mengetahui siapppa di antara keduanya
yang merupakan ibu bayi itu. Dia mempunyai ren-
cana yang bijaksana. Dia meminta sebuah pedang.
Dia memerintahkan pengawalnya untuk memotong
bayi itu menjadi dua. Dia akan memberikan kepada

setiap perempuan setengah dari bayi itu. Salomo
tidak sungguh-sungguh akan memotong bayi itu. Dia
hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan kedua
perempuan itu. Dia tahu ibu bayi tadi tidak akan rela
anaknya disakiti.

1 Raja-raja 3:22–25

Maka Salomo mengetahui siapa yang seharusnya
memelihara bayi itu. Ibu yang sejati tidak mengingin-
kan bayinya terluka. Salomo memberikan bayi itu
kepadanya. Setelah itu semua orang Israel men-
dengar apa yang telah terjadi. Mereka tahu Allah
telah menjadikan Salomo bijaksana.

1 Raja-raja 3:27–28

Salah seorang ibu memohon kepada Salomo agar
jangan memotong bayinya menjadi dua. Dia tidak
ingin bayinya terluka. Dia mengasihi bayinya. Dia
mengatakan bayinya boleh dimiliki oleh ibu yang
lainnya. Ibu yang lainnya meminta Salomo agar me-
motong bayi itu menjadi dua.

1 Raja-raja 3:26
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Keadaan negeri Israel tentn eram damai. Allah ber-
firman Raja Salomo harus mendirikan sebuah bait
suci di Yerusalem. YY Bait suci itu akan menjadi rumah
Allah. Tabut TT perjanjian akan disimpan di dalam bait
suci. Orang-orang tidak lagi memerlukan kemah suci
sebab sudah ada bait suci.

1 Raja-raja 5:3–5; 1 Tawarikh TT 28:2–3, 6, 10

Ribuan orang membantu mendirikan bait suci. Bait
suci dibuat dari batu dan kayu. Orang-orang mem-
bawa kayu terbaik dari negeri yang jauh. Mereka
memotong batu-batu besar untuk dinding bait suci.

1 Raja-raja 5:8–18

Bait suci kelihatan indah, dan banyak ruangannya.
Dinding dan lantainya dilapisi emas. Tirainya terbuat
dari kain yang indah. Kandil emas dengan pelitanya
menerangi ruangan. Ada sebuah mezbah emas di
dalam satu ruangan.

1 Raja-raja 6;  2 TawarikhTT 4
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Di dalam ruangan lainnya teeeeerdapat sebuah kolam
yang penuh dengan air. Kolam itu berada di atas dua
belas lembu. Lembu-lembu itu terbuat dari tembaga.

1 Raja-raja 7:23–26; 2 Tawarikh TT 4:2–5

Para imam mengusung tabut perjanjian dari kemah
suci. Mereka meletakkannya dalam bait suci. Pe-
rintah-perintah yang tertulis di atas loh batu disimpan
di dalam tabut perjanjian.

1 Raja-raja 8:3–9

Para Imam Israel datang ke bait suci. Mereka
menyanyikan puji-pujian dan bersyukur kepada Allah
atas bait suci itu. Kumpulan awan yang pernah
berada di atas kemah suci menutupi bait suci. Bait
suci adalah rumah Tuhan.

1 Raja-raja 8:10–11; 2 TawarikhTT 5:11–14

Pembangunan bait suci memakan waktu tujuh tahun.
Akhirnya bait suci itu selesai. Kemudian Salomo
meletakkan mangkuk-mangkuk emas dan perak di
dalam bait suci.

1 Raja-raja 6:38; 7:51; 2 TawarikhTT 5:1
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Salomo membuat kurban bakaran kepada Allah. Api
dari surga turun di atas mezbah. Api membakar per-
sembahan itu.

1 Raja-raja 8:62–63; 2 Tawarikh 7:1–3

Salomo berbicara kepada orang-orang Israel. Dia
menyuruh mereka agar mematuhi perintah-perintah
Allah. Kemudian Salomo berdoa kepada Allah. Dia
memohon agar Allah hh mengampuni orang-orang yang
bertobat.

1 Raja-raja 8:12, 22, 33–34

Allah berbicara kepada Salomo. Dia berfirman Salomo
dan orang-orang Israel harus menjadi saleh. Maka
Dia akan memberkati mereka selamanya.

1 Raja-raja 9:2–5

Orang-orang menyembah Allah. Mereka bersyukur
kepada-Nya atas bait suci.

2 TawarikhTT 7:3
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Salomo menjadi raja Israel untuk waktu yang lama.
Dia mematuhi Allah selama bertahun-tahun.

1 Raja-raja 11:41–42

Salomo mempunyai banyak istri. Beberapa diantara-
nya tidak mempercayai Allah. Mereka menyembah
berhala.

1 Raja-raja 11:1–3

Ketika Salomo sudah tua, dia melupakan Allah. Para
istrinya menginginkan dia agar menyembah berhala
mereka. Salomo berbuat kesalahan. Dia membuat
korban bakaran kepada berhala. Allah sangat marah
kepadanya.

1 Raja-raja 11:4–9
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Allah berfirman kerajaan Salomo akan terpecah-
pecah setelah dia mati. Salomo mati. Dia dikuburkan
di dekat ayahnya, Daud.

1 Raja-raja 11:10–13, 43

Setelah Salomo mati, 12 suku Israel terpecah-pecah.
Bagian selatan negeri itu disebut Kerajaan Yehuda.YY
Dua suku Israel menetap di sana. Mereka disebut
bangsa Yahudi. Rehabeam sebagi rajanya.YY

1 Raja-raja 12:1–17

Rehabeam adalah putra Salomo. Dia bukan raja yang
baik. Dia kejam terhadap rakyatnya.

1 Raja-raja 12:14

Bagian utara negeri disebut kerajaan Israel. Sepuluh
suku Israel menetap di sana. YerobeamYY sebagai raja
mereka. Yerobeam YY kuat dan berani, tetapi dia
bukanlah raja yang baik.

1 Raja-raja 12
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YerobeamYY membuat berhala emas dan membakar
persembahan kepada berhala itu. Dia memerintah-
kan rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala itu.

1 Raja-raja 12:27–33

Seorang nabi Allah mengingatkan Yerobeam YY agar
beeeeeertobat. Tetapi YTT erobeam tidak mau bertobat.YY

1 Raja-raja 13:1–6, 33–34

YerobeamYY dan Rehabeam mempunyai pasukan
perang. Mereka saling berperang selama bertahun-
tahun. Yerobeam YY dan Rehabeam adalah raja yang
jahat. Mereka tidak mengajarkan kepada rakyatnya
untuk mematuhi Allah.

1 Raja-raja 14:7–10, 16, 21–24; 2 TawarikhTT 12:13–15

Bangsa Israel menjadi jahat seperti rajanya.
1 Raja-raja 16:2
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Bertahun-tahun kemudian Ahab menjadi raja di
Keraja-an Israel. Dia dan rakyatnya jahat. Mereka
menyem-bah berhala.

1 Raja-raja 16:29–33

Elia adalah seorang nabi Allah. Elia menyuruh Ahab
dan rakyatnya untuk bertobat. Jika mereka tidak
bertobat, Allah akan menimpakan kelaparan. Air akan
tidak ada. Rakyat tidak akan mempunyai makanan.

1 Raja-raja 17:1

Raja Ahab mempunyai istri bernama Izebel. Dia tidak
percaya kepada Allah. Dia membunuh para nabi
Allah. Izebel berusaha membunuh Elia.

1 Raja-raja 16:31; 18:13; 19:1–2
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Allah memerintahkan Elia untuk menghindari Izebel.
Elia bersembunyi di dekat sebuah mata air. Dia
minum dari mata air itu. Allah mengirimkan burung
untuk membawa makanan bagi Elia.

1 Raja-raja 17:3–6; 18:4

Kemudian kelaparan melanda di sana. Air tidak me-
ngalir dari mata air. Elia tidak mempunyai air untuk
diminum maupun makanan untuk dimakan.

1 Rajaj-raja 17:7

Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke sebuah
kota. Dia akan berjumpa dengan seorang perempuan
di sana. Perempuan itu akan memberinya makanan
dan air.

1 Raja-raja 17:8–9

Elia berjumpa dengan perempuan itu. Suaminya
sudah mati. Dia tinggal bersama putranya. Elia
meminta kepadanya air dan roti. Dia berkata dia tidak
punya. Dia hanya mempunyai sedikit tepung dan
minyak untuk diolah menjadi roti untuk anaknya.

1 Raja-raja 17:10–12
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Elia menyuruhnya membuatkan roti untuk dia terlebih
dulu. Dia berkata Allah akan memberinya tepung dan
minyak lebih banyak. Dia akan mempunyai persediaan
makanan sampai masa kelaparan itu berakhir.
Perempuan itu membuatkan roti untuk Elia.

1 Raja-raja 17:13–15

Elia makan bersama perempuan itu dan anaknya.
Dia tinggal bersama perempuan itu dan anaknya se-
lama berhari-hari. Allah memberkati mereka. TepungTT
dan minyak selalu tersedia untuk diolah menjadi roti.

1 Raja-raja 17:15–16

Pada suatu hari anak laki-laki itu sakit keras dan
mati. Ibunya sangat sedih.

1 1 Raja-raja Raja raja 17:17–1817:17 18

Elia memiliki imamat. Dia memiliki kuasa Allah. Elia
berdoa. Dia memohon kepada AlAA lah agar membiar-
kan kan anakanak laki-laki laki laki itu itu hidup hidup kembali.kembali

1 Raja-raja 17:19–21
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Allah mendengar doa Elia. Kemudian terjadi suatu
mukjizat. Anak itu hidup kembali. Elia membawanya

kepada ibunya. Dia mengetahui Elia adalah nabi
Allah.

1 Raja-raja 17:22–24
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Ada beberapa orang jahat di kerajaan Israel. Mereka
menyembah berhala yang diberi nama Baal. Di sana
terdapat 850 imam Baal. Mereka imam-imam yang
jahat.

1 Raja-raja 18:19

Nabi Elia berbicara dengan Raja Ahab. Dia menyuruh
Ahab untuk mengumpulkan seluruh rakyatnya di
sebuah gunung. Dia juga menginginkan para imam
Baal datang ke sana.

1 Raja-raja 18:17–19

Elia berkata mereka harus memilih untuk menyem-
bah Allah atau Baal. Mereka tidak dapat menyembah
keduanya. Menyembah berhala merupakan suatu
kejahatan.

1 Raja-raja 18:21
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Elia ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa
berhala tidak memiliki kuasa apapun. Elllia meminta
dua ekor lembu untuk kurban bakaran. Dia meminta
kayu. Dia memberikan seekor lembu dan sebagian
dari kayu itu kepada para imam Baal. Dia mengambil
seekor lembu dan sebagian dari kayu itu untuk
kurban bakarannya.

1 Raja-raja 18:23

Elia berkata kepada para imam agar jangan mem-
bakar persembahan itu. Dia menyuruh imam-imam itu
agar berdoa kepada berhala mereka. Dia mengata-
kan Baal yang harus membakar persembahan itu.

1 Raja-raja 18:24–25

Para imam yang jahat itu berdoa kepada Baal
sepanjang pagi. Mereka berjingkrak-jingkrak di atas
mezbah dan berseru. Baal tidak menjawab. Baal
hanya sebuah patung.

1 Raja-raja 18:26

Elia menyuruh imam-imam itu untuk berdoa lebih
keras. Dia mencemooh mereka. Dia berkata mungkin
berhala mereka sedang tidur.

1 Raja-raja 18:27
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Elia berdoa kepada Allah. Elia menginginkan agar
orang-orang menyembah Allah. Dia memohon agar
Allah menolongnya.

1 Raja-raja 18:36–37

Elia menyuruh orang-orang untuk membawakan empat
buyung air. Dia menyuruh mereka untuk menuangkan
air itu di atas korban bakaran. Kemudian dia menyu-
ruh mereka membawakan empat buyung air lagi.
Sekali lagi mereka menuangkan air itu di atas kurban
bakaran. Dia memerintahkan mereka untuk membawa-
kan lagi empat buyung air. Air itu juga dituangkan di
atas kurban bakaran.

1 Raja-raja 18:33–35

Para imam berdoa lebih keras lagi. Mereka berdoa
sepanjang hari. Baal tidak menjawab. Persembahan
imam-imam itu tidak terbakar.

1 Raja-raja a 18:28–29

Elia menyuruh orang-orang untuk mendekatinya. Elia
memberitahu mereka, dia akan berdoa kepada Allah.
Dia berkata Allah akan mengirimkan api dari surga.
Allah akan membakar persembahannya. Elia men-
dirikan mezbah dari batu. Dia membuat parit di
sekeliling mezbah. Elia meletakkan lembu dan kayu di
atas mezbah.

1 Raja-raja 18:30–33
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Allah mengirim api dari surga. Api itu membakar
persembahan Elia. Api itu membakar kayu dan batu.
Api itu juga mengeringkan airnya. Orang-orang me-

nyaksikan kuasa Allah. Mereka menyadari berhala
tidak memiliki kuasa apa pun. Semua imam Baal
dibunuh.

1 Raja-raja 18:38–39; 1 Raja-raja 18:40
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Raja Ahab mempunyai istri yang jahat bernama
Izebel. Izebel mendengar apa yang telah diperbuat
Elia. Dia mengutus seseorang untuk menemui Elia.
Orang itu mengatakan Izebel akan membunuh Elia.

1 Raja-raja 19:1–2

Elia pergi ke padanggurun sehingga Izebel tidak
dapat membunuhnya. Dia menemukan tempat ber-
tersembunyi. Dia tidur di bawah sebuah pohon.

1 Raja-raja 19:3–5

Seorang malaikat mengunjungi Elia. Malaikat mem-
berinya makanan dan air. Elia memakannya dan tidur
kembali. Malaikat itu datang lagi. Dia memerintahkan
Elia untuk makan lebih banyak. Malaikat mengatakan
Elia akan melakukan perjalanan yang sangat jauh.
Elia makan dan minum lagi.

1 Raja-raja 19:5–8
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Elia melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam.
Dia berpuasa. Dia tidak makan maupun minum.

1 Raja-raja 19:8

Elia naik ke atas gunung dimana Musa dahulu me-
lihat semak duri yang terbakar.

1 Raja-raja 19:8; Keluaran 3:1–2

Allah memerintahkan Elia untuk berdiri di atas
gunung. Angin kencang bertiup. Angin itu begitu
kencangnya sehingga bukit batu pecah berkeping-
keping. Setelah angin kencang itu terjadilah gempa
bumi. Kemudian datang api.

1 Raja-raja 19:11–12

Elia tinggal di sebuah gua di gunung. Allah bertanya
kepadanya apa yang dilakukan di sana. Elia berkata
orang-orang tidak mematuhi perintah-perintah Allah.
Mereka membunuh para nabi Allah. Elia satu-satu-
nya nabi yang tidak terbunuh. Orang-orang juga ber-
usaha membunuhnya.

1 Raja-raja 19:9–10
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Setelah api itu Elia mendengar sebuah suara lembut.
Dia tahu itu suara YesusYY Kristus. Yesus YY mengun-
junginya. Dia berbicara dengan Elia. Yesus YY berfirman

Dia akan memilih seorang nabi baru. Namanya Elisa.
1 Raja-raja 19:11,15–16
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Elia seorang nabi Allah. Dia memiliki kuasa ke-
imamatan. Dia memiliki kuasa Allah. Dia semakin tua.
Elisa telah ikut Elia selama bertahun-tahun.

2 Raja-raja 1:10

Elia dan Elisa berjalan dan bercakap-cakap bersama.
Elisa menginginkan agar Roh Kudus menyertai
mereka.

2 Raja-raja 2:9–10

Allah telah berfirman kepada Elia bahwa Elisa akan
menjadi nabi berikutnya. Elia dan Elisa pergi ke
Sungai Yordan. YY Elia memukul air sungai dengan
jubahnya. Air terbelah. Mereka berjalan melewati
tanah yang kering.

1 Raja-raja 19:16; 2 Raja-raja 2:6–8
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Elisa menjadi nabi. Dia memiliki kuasa keimamatan.
Dia memiliki kuasa Allah. Ketika Elia naik ke surga,

dia menjatuhkan jubahnyaa ke tanah. Elisa meng-
ambilnya.

2 Raja-raja 2:11–13

Elisa kembali lagi ke Sungai Yordan.YY Dia memukul
air sungai dengan jubah Elia. Air terbelah. Elisa
berjalan melewati tanah yang kering. Beberapa orang

Israel yang saleh berjumpa dengannya. Mereka tahu
bahwa Elisa adalah nabi yang baru.

2 Raja-raja 2:13–15



141

������
������� ��������

Elisa seorang nabi. Dia beriman kepada Allah. Allah
menolongnya melakukan mukjizat. Mukjizat memper-
lihatkan kekuasaan Allah.

1 Raja-raja 17:17–24; 2 Raja-raja 2:14–15

Elisa menyuruhnya mengambil beberapa buli-buli
lagi. Dia menyuruh menuangkan minyak itu ke dalam
buli-buli. Perempuan itu mematuhi Elisa. Minyak dari
buli-buli pertama memenuhi semua buli-buli lainnya.
Ini suatu mukjizat.

2 Raja-raja 4:3–6

Elisa memerintahkan perempuan itu untuk menjual
minyaknya dan membayarkan uangnya pada orang
itu. Anaknya tidak jadi dibawa pergi. Dia merasa
bahagia.

2 Raja-raja 4:7

Mukjizat Pertama
Pada suatu hari seorang perempuan datang me-
nemui Elisa. Dia menangis. Dia menceritakan ke-
padanya suaminya sudah mati. Dia harus membayar
hutang kepada seseorang. Jika dia tidak membayar
hutangnya, orang itu akan membawa pergi anaknya.
Elisa ingin membantu perempuan itu. Dia bertanya
apa yang dia miliki di dalam rumahnya. Dia memiliki
sebuah buli-buli dan minyak.

2 Raja-raja 4:1–2
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Pada suatu hari anak itu pergi ke ladang ayahnya.
Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa kepalanya
sakit.

2 Raja-raja 4:18–19

Anak itu bersin tujuh kali dan membuka matanya. Dia
hidup kembali. Ibunya masuk ke dalam kamar. Dia
bahagia anaknya hidup kembali. Allah membantu
Elisa menghidupkan anak itu. Itu adalah mukjizat.

2 Raja-raja 4:35–37

Anak itu sakit keras. Ibunya menggendongnya. Dia
mati. Ibunya membaringkan tubuhnya di atas tempat
tidur Elisa. Elisa masuk dan menutup pintu. Dia
berdoa kepada Allah dan menjamah anak itu.

2 Raja-raja 4:20–34

Mukjizat Kedua
Seorang perempuan lain dan suaminya meminta
Elisa agar tinggal di rumah mereka. Mereka sudah
tua dan tidak mempunyai anak. Elisa mengatakan
mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki.
Mereka tidak mempercayainya. TetapiTT mereka mem-
punyai anak laki-laki.

2 Raja-raja 4:8–17
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Naaman datang kepada Elisa minta disembuhkan.
Elisa menyuruh pelayannya untuk berbicara dengan
Naaman. Dia menyuruh Naaman untuk mandi tujuh
kali di Sungai Yordan. Maka Naaman akan sembuh.YY

2 Raja-raja 5:9–10

Naaman mematuhi Elisa. Dia mandi tujuh kali di
Sungai Yordan. YY Dia sembuh. Luka-luka di tubuhnya
hilang. Dia tidak menderita kusta lagi. Itu adalah
mukjizat.

2 Raja-raja 5:14

Mukjizat Ketiga
Naaman berasal dari negeri lain. Dia sakit keras. Dia
menderita kusta. Tubuhnya penuh dengan luka.
Kulitnya mengelupas.

2 Raja-raja 5:1

Naaman sangat marah karena Elisa tidak datang
menyembuhkan dirinya. Dia tidak mau melakukan
apa yang dikatakan Elisa. Dia berangkat pulang.
Pelayan Naaman mengatakan kepadanya agar
mematuhi nabi itu.

2 Raja-raja 5:11–13
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Yunus adalah nabi Allah. Allah memperingatkan dia
untuk pergi ke negeri Niniwe. Orang-orang di sana
jahat. Allah memerintahkan dia untuk menyerukan
pertobatan kepada mereka.

Yunus 1:1–2

Yunus tidak mematuhi Allah. Yunus tidak mau pergi
ke Niniwe. Dia tidak mau menyerukan pertobatan
kepada orang-orang di sana. Dia naik ke sebuah
kapal. Kapal itu berlayar ke negeri lain.

Yunus 1:3

Allah mendatangkan badai besar. Angin bertiup
sangat kencang. Orang-orang yang ada di dalam
kapal ketakutan kalau-kalau kapal itu tenggelam.

Yunus 1:4–5
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Kapten kapal menemui Yunus. Yunus sedang tidur.
Kapten itu membangunkannya. Dia menyuruh Yunus
agar berdoa dan memohon kepada Allah agar
menolong mereka.

Yunus 1:6

Orang-orang mengira badai itu datang karena Yunus
berada dalam kapal. Mereka ingin agar badai itu
berhenti. Mereka bertanya kepada Yunus apa yang
harus mereka perbuat.

Yunus 1:7–11

Yunus menyuruh mereka agar melemparkan dia ke
dalam laut. Dia menyadari Allah mengirimkan badai
karena dirinya. Dia tidak mematuhi Allah.

Yunus 1:9–12

Orang-orang tidak mau melemparkan Yunus ke
dalam laut. TetapiTT mereka yakin badai akan berhenti
jika melakukannya. Maka mereka melemparkan
Yunus ke dalam laut. Badai pun berhenti.

Yunus 1:13–15
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Allah mengirimkan seekor ikan besar. Ikan itu
menelan Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan
selama tiga hari tiga malam. Yunus berdoa kepada
Allah. Dia bertobat. Dia menyesal telah melarikan diri.
Dia berjanji akan mematuhi Allah.

Yunus 1:17; 2:1–9

Ikan itu mengeluarkan Yunus di tanah yang kering.
Sekali lagi Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke
Niniwe. Yunus diperintahkan untuk menyerukan
pertobatan di sana.

Yunus 2:10; 3:1–2

Kali ini Yunus mematuhi Allah. Dia pergi ke Niniwe.
Dia menyuruh orang-orang agar bertobat. Jika
mereka tidak bertobat, Niniwe akan dihancurkan.

Yunus 3:3–4

Orang-orang di Niniwe bertobat. Mereka tidak lagi
berbuat kejahatan. Mereka berpuasa dan berdoa.
Allah tidak jadi menghancurkan Niniwe.

Yunus 3:5–10
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Bangsa Israel mempunyai banyak raja. BeB berapa di
antaranya adalah raja yang baik. Mereka mengasihi
dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Mereka me-
nolong bangsa Israel untuk hidup dengan benar.

2 Raja-raja 8–24

Di antara raja-raja itu banyak juga yang jahat. Mereka
tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Mereka me-
nyembah berhala. Rakyat juga menjadi jahat.

2 Raja-raja 8–24

Di negeri itu terjadi peperangan. Sepuluh suku Israel
ditawan. Mereka dibawa pergi sebagai budak. Bangsa
Israel yang ditinggalkan menetap di Kerajaan Yehuda.YY
Mereka disebut bangsa Yahudi.YY

2 Raja-raja 17:6–23
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Lehi dan keluarganya tinggal di Yerusalem YY 600 tahun
sebelum Yesus YY lahir. Banyak orang di YerusalemYY
jahat. Allah mengutus para nabi untuk mengajar
mereka. Lehi adalah salah seorang dari nabi itu.

2 Tawarikh TT 36:14–16; 1 Nefi 1:4

Lehi menyuruh orang-orang untuk bertobat. Yeru-YY
salem akan dihancurkan bila mereka tidak mau ber-
tobat. Tetapi TT orang-orang jahat itu tidak percaya
kepadanya. BBeberapa orang di antaranya menertawa-
kannya. Beberapa lagi marah kepadanya. Mereka
berusaha membunuh Lehi.

1 Nefi 1:13–20; 2 Tawarikh TT 36:16

Allah memerintahkan Lehi agar meninggalkan
Yerusalem YY bersama keluarganya. Lehi mematuhi
Allah. Dia bersama keluarganya melakukan per-
jalanan ke arah laut. Mereka membangun sebuah
kapal dan berlayar menuju Amerika.

1 Nefi 2:2 –4; 17:8; 18

Putra Lehi, Nefi, menuliskan apa yang mereka alami.
Kisah mereka tercatat di dalam Kitab Mormon.

1 Nefi 19:1–4



149

Orang-orang Yahudi YY mendengar para nabi. TetapiTT
mereka tidak bertobat. Allah mengirimkan raja Babel
dan tentaranya untuk menghancurkan Yerusalem.
TerjadiTT pertempuran yang hebat.

2 Raja-raja 25:1–2

Serdadu-serdadu dari Babel menguau sai Yerusalem.
Mereka mengambil semua emas dan perak dari bait
suci. Mereka juga mengambil barang pecah belah
yang indah dari bait suci.

2 Raja-raja 25:13–17

Kemudian mereka membakar bait suci Allah. Mereka
juga membakar rumah-rumah penduduk. Mereka me-
robohkan tembok yang mengelilingi Yerusalem.

2 Raja-raja 25:1–10

Banyak orang Yahudi YY yang tewas. Banyak pula di
antaranya yang tertawan. Mereka dibawa ke Babel
dan diperbudak.

2 Raja-raja 25:18–21



150

DANIEL DAN
SAHABAT-SAHABATNYA
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Raja Babel membawa orang-orang Yahudi YY ke
negerinya. Dia membawa beberapa anak YahudiYY
untuk tinggal di istananya. Empat di antaranya adalah
Daniel, Sadrakh, Mesakh dan Abednego. Mereka
belajar berbicara dengan bahasa raja.

Daniel 1:1–7

Raja mengirimkan makanan dan anggur kepada
Daniel dan sahabat-sahabatnya. Allah melarang
mereka memakan makanan itu. Makanan itu tidak
baik bagi mereka. Mereka tidak mau makan makanan
itu atau meminum anggurnya. Mereka meminta
kepada pelayan raja agar memberi mereka makanan
yang baik. Mereka minta air bukan anggur.

Daniel 1:5–12

Pelayan lalu memberi Daniel dan sahabat-sahabatnya
air untuk diminum. Mereka memberinya makanan
yang baik selama sepuluh hari. Daniel dan sahabat-
sahabatnya mematuhi Allah. Mereka kelihatan lebih
sehat dibandingkan anak-anak yang lain.

Daniel 1:4–16
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Setelah tiga tahun, Daniel, Sadrakh, Mesakh dan
Abednego, dihadapkan pada raja. Raja berbicara
kepada mereka. Raja mengatakan mereka lebih
bijaksana dibandingkan orang-orang berilmu.

Allah telah memberkati Daniel dan sahabat-
sahabatnya. Allah telah menjadikan mereka kuat dan
bijaksana.

Daniel 1:18–20
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Raja Babel bermimpi. Ketika dia bangun, dia tidak
dapat mengingat mimpinya. Raja meminta beberapa
orang berilmu untuk mengatakan apa mimpinya itu.
Dia juga ingin mengetahui arti mimpinya.

Daniel 2:1–3

Tetapi TT orang-orang berilmu itu tidak dapat mengata-
kan mimpi itu kepada raja. Raja sangat marah. Dia
memerintahkan serdadunya untuk membunuh mereka
semua.

Daniel 2:3–4

Tetapi TT Allah memperlihatkan mimpi raja kepada
Daniel. Allah memberitahukan kepada Daniel arti
mimpi itu. Daniel memohon kepada raja agar tidak
membunuh orang-orang berilmu itu. Daniel berkata
dia dapat menjelaskan mimpi raja.

Daniel 2:19–24
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Daniel dihadapkan pada raja. Dia mengatakan Allah
memberitahu dirinya tentang mimpi itu. Mimpi itu
berarti injil akan diajarkan pada semua orang. YesusYY

akan menjadi raja umat manusia di bumi. Raja
sangat gembira mengetahui apa arti mimpinya. Dia
menjadikan Daniel penguasa atas seluruh negeri.

Daniel 2:25–48
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Raja Babel membuat sebuah patung emas. Dia me-
merintahkan rakyatnya untuk berdoa kepada berhala
itu. Mereka akan dibakar di dalam perapian jika tidak
mau menyembahnya.

Daniel 3:1–6

Sadrakh, Mesakh, dan Abednego tidak mau berdoa
kepada berhala. Mereka berdoa kepada Allah.

Daniel 3:12

Seseorang melaporkannya kepada Raja. Dia marah.
Dia memanggil Sadrakh, Mesakh, dan Abednego.
Raja berkata mereka akan dibakar di dalam perapian.
Sadrakh, Mesakh, dan Abednego tidak takut. Mereka
tahu Allah akan menyelamatkan mereka.

Daniel 3:13–18
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Para pelayan raja menyulut apiii di dalam perapian itu.
Mereka mengikat Sadrakh, Mesakh serta Abednego
dengan tali. Para pelayan melemparkan mereka ke
dalam perapian. Api begitu panas sehingga para
pelayan mati.

Daniel 3:19–22

Raja melihat ke dalam perapian. Dia melihat empat
orang berjalan di dalam api. Salah seorang di antara-
nya adalah malaikat Allah. Allah menyelamatkan
Sadrakh, Mesakh, serta Abednego.

Daniel 3:24–25

Raja berseru kepada Sadrakh, Mesakh, serta
Abednego. Dia menyuruh mereka untuk keluar dari
perapian. Api tidak melukai mereka. Api itu tidak
membakar rambut maupun baju mereka. Mereka
tidak berbau asap.

Daniel 3:26–27

Raja Babel membuat undang-undang. Undang-
undang itu berbunyi tidak ada seorang pun yang
boleh berkata buruk tentang Allah. Hanya Allah yang
dapat menyelamatkan manusia dari api.

Daniel 3:28–29
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Ada seorang raja baru di Babel. Namanya Darius.
Raja Darius memilih beberapa orang untuk mem-
bantunya. Daniel menjadi pemimpinnya. Orang-orang
lainnya tidak menyukai Daniel. Mereka tidak meng-
inginkan dia menjadi pemimpin merekaaaa.

Daniel 5:30–31; 6:1–5

Orang-orang tahu Daniel berdoa kepada Allah.
Mereka menghadap raja. Mereka memohon kepada-
nya agar membuat undang-undang baru. Raja mem-
buat undang-undang baru. Undang-undang itu ber-
bunyi orang-orang tidak boleh berdoa kepada Allah.
Orang yang tidak mematuhi undang-undang akan
dimasukkan ke dalam gua singa. Singa-singa itu
akan memangsa mereka.

Daniel 6:6–7

Daniel berdoa kepada Allah tiga kali sehari. Orang-
orang jahat itu melihat Daniel sedang berdoa. Mereka
melaporkannya kepada raja.

Daniel 6:10–13
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Raja tahu Daniel harus dimasukkan ke dalam gua
singa. Raja berusaha mencari akal untuk menyela-
matkan Daniel. Tetapi TTT undang-undang tidak dapat
diubah. Raja memerintahkan para pengawalnya untuk
memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Raja Darius
berkata kepada Daniel, Allah akan menyelamatkan-
nya.

Daniel 6:14–16

Raja berpuasa sepanjang malam. Dia tidak dapat
tidur.

Daniel 6:18

Pagi harinya raja pergi ke gua singa. Dia memanggil
Daniel. Daniel menjawab. Singa-singa itu tidak me-
nyakitinya. Dia berkata Allah telah menutup mulut
singa.

Daniel 6:19–22

Raja sangat gembira. Daniel selamat karena Allah
menolongnya.

Daniel 6:23–27
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Orang-orang YahudiYY tinggal di Babel selama banyak
tahun. Koresy menjadi rajanya. Allah berfirman
kepadanya agar dia membiarkan orang-orang YahudiYY
membangun sebuah bait suci di Yerusalem.YY Koresy
memerintahkan orang-orang Yahudi YY untuk kembali ke
Yerusalem.YY

Ezra 1:1–3

Orang-orang Yahudi YY kembali ke Yerusalem. YY Mereka
membawa piring-piring indah dari emas dan perak
untuk bait suci.

Ezra 1:4–11

Orang-orang YahudiYY mendirikan mezbah dan mem-
persembahkan korban kepada Allah. Mereka mulai
membangun bait suci. Mereka bahagia. Mereka ber-
doa kepada Allah dan bersyukur kepada-Nya.

Ezra 3:3–13
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Orang-orang jahat yang ada di Yerusalem YY menjadi
marah. Mereka tidak menginginkan orang-orang
YahudiYY membangun bait suci. Mereka berusaha
menghentikannya.

Ezra 4:1–5

TetapiTT orang-orang Yahudi YY sudah lama bekerja.
Akkhirnya bait suci itu selesai.

Ezra 6:14–15

Ezra adalah nabi Allah. Dia tinggal di Babel. Ezra
pergi ke Yerusalem YY untuk mengajar orang-orang
Yahudi. YY Dia membacakan semua perintah kepada
mereka. Dia menyuruh mereka untuk mematuhi
perintah-perintah Allah dan bertobat. Orang-orang
mendengarkan dia.

Ezra 7:6; Nehemia 8:1–5, 8

Nehemia seorang nabi Allah. Dia juga pergi ke
Yerusalem.

Nehemia 2:11–12
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Nehemia sedih ketika sampai di sana. TembokTT yang
mengelilingi kota sudah hancur. Pintu gerbang
tembok itu terbakar. Nehemia memerintahkan orang-
orang Yahudi YY untuk membangun kembali tembok dan
pintu gerbang itu.

Nehemia 2:17–18

Orang-oranaa g Yahudi YY mulai membangun tembok.
Orang-orang jahat berusaha menghentikan mereka.
Orang-orang Yahudi YY tetap bekerja. Allah memberkati
mereka. Akhirnya tembok dan pintu gerbang itupun
selesai.

Nehemia 2:19–20; 4:12–8; 6:15

Nehemia berbicara kepada orang-orang. Dia tahu
orang-orang Yahudi YY tidak mematuhi perintah-perintah
Allah. Mereka saling berbuat licik. Dia menyuruh
orang-orang Yahudi agar menjadi saleh.YY

Nehemia 5:6–11

Orang-orang Yahudi YY berjanji untuk mematuhi Allah.
Mereka berjanji menguduskan hari Sabat. Mereka
berjanji membayar persepuluhan. Mereka berjanji
untuk hidup dengan benar.

Nehemia 9:38; 10:28–38
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Sejumlah orang Yahudi YY tidak kembali ke Yerur salem.
Mereka tinggal di Babel. Salah seorang dari mereka
adalah seorang gadis cantik bernama Ester.

Ester 2:5–7

Orang tua Ester sudah mati. Dia tinggal dengan
sepupunya Mordekhai. Mordekhai adalah orang yang
saleh.

Ester 2:5–7

Raja di negeri itu mengadakan perjamuan besar. Dia
mengundang banyak orang.

Ester 1:5
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Raja memanggil ratu untuk menghadiri perjamuan itu.
Tetapi TT dia tidak mau datang. Raja sangat marah.
Katanya ia akan memilih seorang ratu baru.

Ester 1:10–22

Raja mengundang banyak perempuan muda untuk
datang ke istananya. Ester datang ke istana raja.

Ester 2:2–4, 8

Raja melihat Ester memang cantik. Dia mencintainya
dan memilihnya menjadi ratu.

Ester 2:17

Haman adalah salah seorang pembesar raja. Dia
membenci orang-orang Yahudi. YY Haman menyuruh
orang-orang berlutut di hadapannya. Mordekhai tidak
mau berlutut di hadapannya. Haman marah.

Ester 3:1–5
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Haman melapor pada raja bahwa orang-orang Yahudi
tidak mematuhi undang-undang. Haman mengingin-
kan kematian orang-orang Yahudi. YY Surat dikirimkan
kepada para pembesar kerajaan. Surat itu berisi
bahwa semua orang Yahudi harus dibunuh.YY

Ester 3:6–9, 13–15

Orang-orang YahudiYY mendengar tentang surat itu.
Mereka takut dan sedih. Mereka berpuasa dan ber-
doa.

Ester 4:3

Ratu Ester mendengar tentang surat itu. Dia meng-
utus seorang pelayan untuk bertanya kepada
Mordekhai apa yang terjadi.

Ester 4:4–5

Mordekhai berkata Ester akan dibunuh karena dia
orang Yahudi. YY Mordekhai mengatakan Ester harus
berusaha menyelamatkan orang-orang Yahudi. YY Ester
menyuruh semua orang Yahudi YY untuk berpuasa se-
lama tiga hari. Dia juga berpuasa. Kemudian dia
menghadap raja.

Ester 4:7–16; 5:1
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Raja bertannyay  kepada Ester apa yang diinginkannya.
Dia berkata Ester boleh minta apa saja. Ester me-
minta agar raja mau datang ke perjamuan. Dia juga
mengundang Haman.

Ester 5:3–8

Ester menceritakan kepada raja tentang rencana
Haman untuk membunuh orang-orang Yahudi. YY Dia
mengatakan bahwa dirinya adalah orang Yahudi. RajaYY
sangat marah. Dia menghendaki agar Haman
dibunuh.

Ester 7:1–10

Raja memerintahkan Mordekhai untuk menulis surat
ke seluruh kerajaan. Mordekhai menyuruh orang-
orang YahudiYY agar membunuh siapa saja yang
berusaha membinasakan mereka.

Ester 8:8–11

Orang-orang YahudiYY bahagia. Ester telah menyelamat-
kan mereka.

Ester 8:16–17
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Ayub seorang yang amat saleh. Dia selalu berbuat
kebaikan. Dia mematuhi perintah-perintah Allah. Ayub
juga seorang yang kaya raya. Dia memiliki banyak
ternak dan pelayan. Dia mempunyai seorang istri dan
sepuluh anak. Allah telah memberinya banyak berkat.

Ayub 1:1–3

Allah mengetahui Ayub orang yang saleh. Setan juga
tahu Ayub orang yang saleh. Setan mengatakan Ayub
saleh karena Allah memberinya banyak berkat. Setan
mengatakan Ayub tidak akan menjadi orang saleh
jika berkat-berkat itu diambil darinya.

Ayub1:6–11

Allah berfirman Setan boleh mengambil apa saja
yang dimiliki Ayub. TetapiTT Setan tidak boleh me-
nyakiti Ayub. Maka Setan akan tahu bahwa Ayub
masih tetap orang saleh.

Ayub1:12
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Pada suatu hari tujuh orang pelayan menemui Ayub.
Dia mengatakan semua sapi dan pelayan Ayub
terbunuh. Mereka mengatakan api telah membakar
semua dombanya. Onta-ontanya telah dicuc ri.

Ayub 1:14–17

Mereka berkata angin kencang telah merobohkan
rumah anaknya. Semua anak Ayub tewas. Ayub tidak
mempunyai apa-apa lagi.

Ayub 1:18–19

Ayub sangat sedih. TetapiTT dia tidak marah kepada
Allah. Dia rebah ke tanah dan menyembah Allah. Dia
berkata dia tidak memiliki apapun ketika dilahirkan.
Allah telah memberi dia segalanya. Sekarang Allah
telah mengambil semuanya. Ayub tetap menga-sihi
Allah.

Ayub 1:20–22

Allah berbicara lagi kepada Setan. Dia berkata
segala milik Ayub sudah diambil. TetapiTT Ayub tetap
saleh. Tetapi TT Setan mengatakan Ayub tidak akan
menjadi saleh jika dia sakit keras. Maka Allah ber-
firman Setan boleh membuat Ayub AA sakit. TetapiTT setan
tidak boleh membunuhnya.

Ayub 2:1–6



167

Ayub sakit keras. Tubuhnya penuh luka. Dia berharap
tidak pernah dilahirkan. Istri Ayub bertanya apakah
dia masih percaya bahwa Allah bermurah hati. Ayub
menjawab ya. Ayub berkata Allah memberikan hal-hal
yang baik kepada orang-orang. Allah kadang-kadang
membiarkan hal-hal buruk menimpa mereka. Kadang-
kadang hal buruk menimpa orang-orang yang saleh.

Ayub 2:7, 9–10; 3:1–13

Tiga orang sahabat Ayub mengunjunginya. Mereka
merasa iba melihatnya. Mereka mengatakan kepada
Ayub bahwa Allah menghukum orang-orang yang
jahat. Allah tidak menghukum orang yang saleh.
Mereka berkata tentu Ayub telah berbuat kejahatan.
Hal-hal buruk tidak akan menimpanya jika dia ber-
buat baik.

Ayub 2:11–13; 3–19

Sekali lagi sahabat-sahabat Ayub mengatakan bahwa
dia telah berbuat kejahatan. Mungkin Ayub telah meng-
ambil barang-barang milik orang miskin. Atau mungkin
dia tidak mau menolong ketika mereka membutuhkan
bantuan. Mereka mengatakan Allah mengetahui kapan
orang berbuat kejahatan. Tidak seorang pun yang
dapat menyembunyikan dosa-dosanya dari Allah.
Mereka menyuruh Ayub untuk bertobat. Maka Allah
akan memberkatinya.

Ayub 22

AAAyub berkata kepada  sahabat-sahabatnya bahwa
mereka tidak menolongnya. Dia tidak berbuat ke-
jjahatan.jj Dia tidak mengerti mengapa sedemikian
banyak hal buruk menimpa dirinya. Ayub masih per-
cayacc kepada Allah. Ayub berkata mungkin dia akan
mati. TetapiTT dia tetap mengasihi Allah. Jika dia mati,
dia akan dibangkitkan. Dia akan memiliki tubuhnya
kembali. Dia akan bertemu Allah.

Ayub 4–19
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Ayub berkata kepada sahabat-sahabatnya dia orang
saleh. Allah mengetahui dia tidak berbuat kejahatan.
Ayub mengatakan ada orang jahat tidak mengalami
kesulitan. TetapiTT kadang-kadang orang-orang saleh
mengalami banyak kesulitan. Dia tidak mengerti
mengapa Allah membiarkan hal-hal buruk menimpa
dirinya.

Ayub 26–28

Kemudian Ayub mendengar suara Allah. Allah
mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Di mana
Ayub berada ketika Allah menciptakan dunia? Apa
yang diketahui Ayub tentang awan, salju, dan hujan?
Apa yang diketahui Ayub tentang hewan serta
tumbuhan di bumi? Allah menciptakan hal-hal yang
menakjubkan ini.

Ayub 383 , 39, 40:1

Ayub menjawab Allah. Ayub mengatakan dia tidak
memahami hal-hal itu. Allah berfirman kepada Ayub
bahwa manusia tidak selalu dapat memahami per-
buatan Allah. Manusia harus mempercayai Allah apa-

pun yang menimpa mereka. Kemudian Ayub melihat
Allah. Ayub tetap saleh walaupun berbagai kesulitan
menimpanya. Ayub mengasihi Allah. Dia memper-
cayai Allah.

Ayub 40–42:6
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Allah berkata kepada sahabat-sahabat Ayub bahwa
Dia marah kepada mereka. Hal-hal yang mereka
sampaikan kepada Ayub tidak benar. Allah meme-

rintahkan mereka untuk membawa hewan untuk
kurban bakaran. Ayub berdoa untuk sahabat-sahabat-
nya.

Ayub 42:7–10

Allah memberkati Ayub. Dia memberikan Ayub lebih
banyak dari sebelumnya. Allah memberinya ternak
lebih banyak. Ayub dan istrinya mempunyai anak lagi.

Mereka bahagia. Ayub hidup sampai usianya amat
lanjut. Dia benar-benar orang yang saleh.

Ayub 42:10–17
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PARA NABI BERNUBUAT
TENTANG YESUS
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Banyak orang tidak seperti Ayub. Mereka ada-lah
orang-orang jahat. Mereka tidak mematuhi perin-tah-
perintah Allah Mereka tidak mau mendengarkan para
nabi.

Banyak nabi yang menyuruh orang-orang agar
bertobat. Mereka mengatakan bahwa Yesus YY Kristus
akan datang ke bumi. Dia akan menjadi Juruselamat.

Dia akan mati untuk menyelamatkan seluruh umat
manusia di bumi.

1 Nefi 1:18–20
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Beberapa diantara para nabi yayang bernubuat tentang
YesusYY Kristus adalah Musa, Yeremia, YY Mikha, Zakharia,
Lehi, serta Yesaya. YY Para nabi mengatakan YesusYY

Kristus akan lahir di Betlehem. Yesus YY akan tumbuh
dewasa seperti anak-anak lainnya. Orang-orang tidak
akan mengetahui bahwa Dia adalah Putra Allah.

Yakub YY 7:11; Yesaya YY 7:14–15; 9::6; Mikha 5:2

Allah akan mengutus seorang nabi untuk membantu
Yesus.YY Namanya adalah Yohanes.YY Dia akan meng-
ajar orang-orang tentang Yesus.YY Dia akan mem-

baptiskan Yesus. YY Dia akan dinamakan YohanesYY
Pembaptis.

YesayaYY 40:3; Yohanes YY 1:6; Matius 3:1
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kepada orang-orang bagaaimana menjadi seperti
Bapa Surgawi. Dia akan menderita untuk dosa-dosa
mereka.

Yesaya YY 53:11–12; 61:1; Yeremia YY 33:14–16

Yesus YY akan mengasihi setiap orang. Dia akan
melakukan banyak mukjizat. Dia akan mengajarkan
orang-orang tentang Allah. Dia akan menunjukkan

Banyak diantara orang-orang yang tidak percaya
kepada Yesus. YY Mereka akan membenci-Nya. Mereka
akan menyalibkan-Nya di atas kayu salib. Dia akan
mati dan kemudian dibangkitkan. Hal-hal yang

dinubuatkan para nabi tentang YesusYY telah terjadi.
Kitab Perjanjian menceritakan tentang kehidupan
Yesus YY Kristus.

Musa 7:55–56; Zakharia 13:6; Yesaya YY 53:5
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Para nabi Perjanjian Lama sudah mati. Empat ratus
taaaaahun berlalu. Banyak orang Yahudi YY tidak mematuhi
Allah.

Bala tentara dari negeri lain menawan orang-orang
Yahudi.YY Para raja jahat dari negeri lain memperbudak
mereka. Raja-raja itu membunuh ribuan di antara
mereka. Raja-raja itu tidak membiarkan orang-orang

YahudiYY mempersembahkan kurban bagi Allah.
Mereka mengambil barang-barang emas dari bait
suci. Raja-raja itu menyembah berhala di dalam bait
suci.
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Bala tentara terakhir yang menguasai bangsa YahudiYY
adalah tentara Romawi. Orang-orang Romawi
merobohkan tembok Yerusalem. YY Mereka menguasai
kota. Mereka mengutus seorang bernama Herodes
untuk menjadi raja orang-orang Yahudi.YY

Herodes ingin orang-orang YahudiYY menyukai dirinya.
Maka dia memperindah kembali bait suci. Dia
mempekerjakan ribuan orang dalam pembangunan
itu. Mereka mengembalikan barang emas dan perak
ke dalam bait suci. Ketika pembangunannya telah
selesai, bait suci itu kelihatannya indah. Tetapi orang-TT
orang Yahudi tetap tidak menyukai Herodes.YY

Herodes sangat jahat. Dia membunuh banyak orang.
Dia membunuh istri dan dua anaknya. Dia berusaha
membunuh bayi Yesus.YY

Orang-orang Yahudi YY tidak menginginkan Herodes
menjadi raja mereka. Mereka menginginkan orang-
orang Romawi menjadi pemimpin mereka. Orang-
orang YahudiYY menantikan kedatangan Juruselamat.
Mereka mengira Dia akan menolong mereka ber-
perang melawan orang-orang Romawi. Mereka me-
ngira Juruselamat akan menjadi raja mereka.
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A

air bah/banjir  Nuh menyelamatkan binatang dari
air bah. Air bah adalah air yang y g menggenangigg g
bumi.
ajar Mengajarg j artinya menolong seseorang
mengetahui. Henokh ingin mengajar g j orang-orang.
Henokh mengajarkang j perintah-perintah Allah
kepada orang-orang.
ampuni Mengampunig p seseorang artinya
melupakanp hal-hal buruk yang pernah
dilakukannya. Yesus YY Kristus akan mengampunig p
kita atas hal-hal buruk yang pernah kita lakukan
jika kita menyesal dan berhenti melakukannya
lagi. Allah mengampunig p orang-orang Israel. Allah
melupakanp hal-hal buruk yang pernah dilakukan
orang-orang Israel.
anak lembu  Anak lembu adalah bayi y sapip .
anak perempuan Anak perp empuanp adalah gadis
di dalam suatu keluarga. Anak perp empuanp raja
menemukan Musa.

anting-anting  Orang memakai anting-antingg g
terbuat dari emas.

B
bahasa  Kata-kata yang kita gunakan untuk
berbicara atau menulis kepada orang lain disebut
bahasa. Allah mengubah bahasa orang-orang itu.
Mereka tidak dapat memahami satu dengan
lainnya.

bahtera Bahtera menyimpan barang-barang
dengan aman di dalamnya. Salah satu jenis
bahtera adalah kapal p besar. Nuh memasukkan
hewan-hewan ke dalam bahtera.

bait suci Bait suci adalah rumah Allah. Kita
melakukan pekerjaan Allah di dalam Bait suci.
Bait suci Salomo memiliki dinding batu.
bangkit   Yesus YY Kristus dibangkitkang . Roh-Nyay
kembali ke dalam tubuh jasmani-Nyaj y . Dia hidup
lagi. Dia tidak akan mati lagi.
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Baptis   Bila kita menjadi anggota Gereja, kita
dibaptis. Ketika kita dibaptis, kita dimasukkan ke
dalam air dan dikeluarkan dari dalam air.

belah   Laut Merah terbelah. 12 suku terpecah-
belah.

Berkat   Allah memberkati Yakub. Allah menolong
Yakub dan memberinya hal-hal yang baik. Yakub
memberi anak-anak sebuah berkat. Yakub
menumpangkan tangannya di atas kepala anak-
anaknya.

berkat hak kesulungan   Pada zaman dahulu
orang memberikan berkat hak kesulungan kepada
anak sulung mereka. Berkat itu adalah berkat
yang terbaik. Ishak tidak memberikan berkat hak
kesulungan

berhala Berhala adalah sebuah patung. Sebagian
orang yang berdoa kepada berhala. Mereka tidak
berdoa kepada Allah.
bijaksana  Allah menjadikan Salomo bijaksana.
Allah menolongnya mengetahui mana yang benar.
Salomo mengetahui bagaimana cara menolong
orang lain. Salomo adalah orang paling bijaksana
di bumi.
Bohong Berbohong adalah suatu yang tidak
benar. Istri Potifar berbohong tentang Yusuf. Istri
Potifar mengatakan hal-hal yang tidak benar
tentang Yusuf.
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budak Budak adalah orang-orang yang disuruh
untuk bekerja bagi orang lain. Raja menyuruh
budak-budaknya bekerja keras.

buli-buli Buli-buli adalah tempat minyak atau air.
bungsu   Daud mempunyai beberapa kakak. Daud
adalah anak bungsu Isai.

burung puyuh Burung puyuh adalah sejenis
burung.

buyung Buyung itu penuh dengan air.

C
cukup   Orang-orang Israel mempunyai cukup
manna untuk dimakan.

D
Dera   Orang itu mendera anak laki-laki dengan
tongkat. Orang itu memukul anak laki-laki dengan
tongkat. Musa melihat seseorang mendera
seorang Israel.
derita   Kita menderita bila tubuh kita terluka.
Kita menderita bila kita sedih. Yesus menderita
untuk kita.
doa Berdoa artinya berbicara dengan Allah.
Saya berdoa kepada Allah setiap hari. Hana
berdoa kepada Allah agar memberinya anak.

domba jantan Domba jantan seekor domba laki-
laki. Abraham melihat seekor domba jantan.
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E
Elok   Sesuatu yang sedap dipandang adalah
elok. Gadis itu elok. Barang-barang pecah belah
itu elok. Taman itu elok.

G

gandum Gandum adalah tanaman sejenis
rumput. Gandum mempunyai biji. Biji-biji gandum
biasanya diolah menjadi roti.

gandum Gandum adalah tanaman yang berbiji
kecil. Kita menggunakan biji gandum untuk
mengolah roti.
gempa bumi Gempa bumi menyebabkan bumi
bergerak dan berguncang. Gempa bumi
merobohkan tembok.

gembala Gembala menjaga domba-domba.
Daud adalah seorang gembala ketika dia masih
remaja. Daud menjaga domba ketika dia masih
remaja.

gua   Elia bersembunyi di dalam gua.

gua Gua adalah tempat binatang buas tinggal.
gunung   Musa naik ke atas gunung.
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H

hadiah Hadiah adalah suatu bingkisan. Sesuatu
yang diberikan untuk seseorang. Raja memberi
Abraham sebuah hadiah.
hakim Hakim adalah seorang pemimpin. Hakim
menolong orang untuk mengetahui apa yang
harus dilakukan. Hakim memutuskan mana yang
benar dan mana yang salah. Menghakimi adalah
memutuskan mana yang benar dan mana yang
salah.
halaman Halaman adalah tanah di sekeliling
suatu bangunan. Ada halaman di sekitar bait suci.
hancur Menghancurkan artinya membakar atau
meruntuhkan. Kota Yerusalem dihancurkan.
haus Kehausan adalah menginginkan minum air.
Bangsa Israel tidak memiliki air. Mereka
kehausan.
hukum   Kita dihukum jika kita melakukan
sesuatu yang salah. Kesedihan menimpa kita bila
kita dihukum.

I
Imamat Imamat adalah kuasa Allah. Samuel
memiliki imamat. Samuel memiliki kuasa Allah.
imam   Para imam memiliki imamat. Imam
adalah orang yang membantu di dalam Gereja.
Para imam membantu di dalam Bait Suci.

iman   Memiliki iman artinya mempercayai bahwa
sesuatu hal adalah benar. Kita harus mempunyai
iman kepada Allah. Kita harus mempunyai iman
kepada Yesus Kristus. Kita harus mempercayai
dan mematuhi Yesus Kristus.
injil Injil adalah apa yang diajarkan Yesus
kepada kita untuk kita lakukan. Kita
mempercayai injil Yesus Kristus.
intai   Yosua mengirim para pengintai ke tanah
perjanjian. Yosua mengirim orang-orang ke tanah
perjanjian untuk mengetahui seperti apa
keadaannya.

J
jahat Jahat artinya sangat tidak baik. Orang-
orang jahat melakukan hal-hal yang sangat tidak
baik. Mereka tidak mematuhi Allah.
jahat Jahat adalah ssesuatu yang tidak baik.
Setan adalah jahat. Mengatakan kebohongan
adalah jahat. Orang yang berbuat hal-hal yang
tidak baik adalah jahat.
janji Berjanji adalah mengatakan kita akan
melakukan suatu hal. Kita berjanji untuk
mematuhi Allah. Allah berjanji untuk memberkati
Abraham. Dia memberikan kepada Abraham
tanah yang dijanjikan.

K
kandil Kandil-kandil (lilin) itu menerangi bait
suci.
Kapten Kapten adalah seorang pemimpin.
Kapten kapal tidak mau melemparkan Yunus ke
dalam laut.
kawin   Ishak mengawini Ribka. Ishak menjadi
suami Ribka. Ribka menjadi istri Ishak.
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kemah suci Kemah suci adalah tempat untuk
berdoa kepada Allah. Allah memerintahkan Musa
untuk mendirikan kemah suci. Bangsa Israel
mempunyai sebuah kemah suci. Kemah suci
mirip tenda.
kerajaan Kerajaan adalah sebuah negeri yang
memiliki seorang raja sebagai pemimpinnya.
Rehabeam adalah raja dari kerajaan Yehuda.

keranjang   Ibu Musa meletakkannya di dalam
sebuah keranjang.
kurban   Allah memerintahkan manusia untuk
mengurbankan hewan. Abraham mengurbankan
seekor hewan. Abraham menyembelih seekor
hewan. Dia membakarnya di atas mezbah. Yesus
mengurbankan nyawa-Nya untuk kita. Yesus
memberikan nyawa-Nya untuk kita.

kuasai   Orang-orang Israel menguasai kota.
Orang-orang Israel mengambil alih kota itu dari
orang-orang yang tinggal di sana. Orang-orang
Yahudi dikuasai (ditawan). Orang-orang Yahudi
dibawa pergi dari negeri mereka oleh orang-orang
Babel.
kuasa   Allah mempunyai kuasa yang besar. Allah
dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat
dilakukan manusia. Allah dapat melakukan
segalanya.
kubur   Bila orang mati, kita menguburkan
mereka. Orang-orang di zaman Alkitab
memasukkan mereka ke dalam gua. Daud
dikuburkan di Yerusalem.
kusta   Seorang kusta adalah orang sakit yang
tubuhnya penuh dengan luka. Naaman adalah
seorang kusta.

L

lapar Kelaparan adalah tidak mempunyai
makanan sama sekali. – Kelaparan menimpa
negeri Kanaan. Di sana tidak ada makanan.
lari Melarikan diri artinya pergi dari seseorang.
Orang-orang Israel melarikan diri dari bangsa
Mesir.
lembu   Elia meletakkan lembu di atas mezbah.
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lihat Penglihatan adalah suatu mimpi yang
berasal dari Allah. Henokh melihat Yesus Kristus
dalam suatu penglihatan.

M
malaikat Malaikat adalah pembantu Allah.
Seorang malaikat turun dari surga. Seorang
malaikat berbicara dengan Adam.

Mezbah   Orang berdoa di depan mezbah. Orang
membakar hewan di atas mezbah.
muda   Seorang anak tentu masih muda. Nenek
saya sudah tua. Daud masih muda ketika dia
membunuh Goliat.
mukjizat Mukjizat adalah sesuatu yang
memperlihatkan kekuasaan Allah. Allah menolong
para nabi melakukan mukjizat.
Musa   adalah pemimpin bangsa Israel.

N
nabi  Allah berbicara kepada para nabi. Nabi
memberitahu kita apa yang dikehendaki Allah
agar kita lakukan. Elia adalah seorang nabi.
nyamuk Nyamuk adalah serangga kecil yang
menggigit. Nyamuk-nyamuk menggigit orang-
orang Mesir.

O

unta Unta adalah seekor binatang gurun.

P

padang gurun Padang gurun adalah tempat di
mana tidak ada kota maupun penduduknya. Musa
dan bangsa Israel tinggal di padang gurun selama
40 tahun.
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pasukan   Orang yang menjadi anggota pasukan,
bertempur melawan orang lain. Dua pasukan
saling bertempur.
patuh Mematuhi artinya melakukan seperti yang
diperintahkan. Henokh mematuhi Allah. Henokh
melakukan apa yang diperintahkan kepadanya.

pedang   Daud membunuh Goliat dengan pedang.
pelayan Pelayan adalah seseorang yang bekerja
pada orang lain. Potifar mempunyai banyak
pelayan. Potifar mempunyai banyak orang yang
bekerja padanya.

pelangi   Allah meletakkan pelangi di langit.

penjara Penjara adalah sebuah tempat di mana
orang ditahan dan tidak dapat keluar. Yusuf
dimasukkan ke dalam penjara.
perjalanan Melakukan perjalanan artinya pergi
dari satu tempat ke tempat lainnya. Bangsa Israel
melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah
perjanjian.

persepuluhan   Allah memberikan semua yang
kita miliki. Persepuluhan adalah apa yang kita
berikan kembali kepada-Nya. Abraham membayar
persepuluhan.
percayai  Potifar mempercayai Yusuf. Potifar
mengetahui bahwa Yusuf akan melakukan apa
yang seharusnya dilakukan.
percaya Percaya artinya menganggap suatu hal
adalah benar. Orang-orang mempercayai apa
yang dikatakan Elia. Orang-orang menganggap
apa yang dikatakan Elia adalah benar.
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perintah-perintah Perintah-perintah adalah hal-
hal yang difirmankan Allah agar kita perbuat.
Orang-orang saleh mematuhi perintah-perintah
Allah. Orang-orang saleh berbuat apa yang
difirmankan Allah kepada mereka.
pilih   Allah membiarkan kita memilih untuk
berbuat hal yang baik atau hal yang jahat. Kita
harus memilih perbuatan baik. Allah memilih
Daud menjadi raja. Allah mengambil Daud
sebagai raja.
pimpin Memimpin artinya menunjukkan kepada
orang lain apa yang harus dilakukan. Allah
memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa
Israel.
puasa   Musa berpuasa selama 40 hari. Musa
tidak makan maupun minum selama 40 hari.

R

raksasa   Seorang raksasa adalah orang yang
sangat tinggi dan kuat. Goliat adalah seorang
raksasa.
roh   Kita berupa roh ketika kita tinggal di surga
bersama Allah. Ketika itu kita tidak memiliki
tubuh yang berdarah dan berdaging.

S
sabat Sabat adalah hari untuk kita pergi ke bait
suci. Kita seharusnya tidak bekerja pada hari
sabat.

salib Menyalib artinya membunuh seseorang
dengan meletakkannya di kayu salib.
saleh   Menjadi saleh artinya melakukan apa yang
benar. Orang-orang yang saleh mematuhi
perintah-perintah Allah.
selamat   Yesus mati untuk menyelamatkan kita.
Yesus mati agar kita dapat hidup bersama Bapa
Surgawi kembali.
sembah Menyembah artinya memperlihatkan
kepada Allah bahwa kita mengasihi. Kita
menyembah Allah dengan mematuhi perintah-
perintahNya. Kita menyembah Allah dengan
berdoa kepada-Nya.
sembuh Menyembuhkan artinya membuat orang
sakit menjadi sehat. Allah menolong Elisa
menyembuhkan orang.  Elisa menyembuhkan
orang sakit.
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simpan Menyimpan sesuatu artinya menahannya
sampai saatnya dibutuhkan. Orang-orang Mesir
menyimpan makanan.
suami Suami adalah orang sudah menikah.
Ayah adalah suami ibu. Abraham adalah suami
Sara.

sujud   Haman menyuruh orang-orang bersujud di
hadapannya.
suku   Satu suku terdiri banyak orang. Keturunan
12 anak Yakub disebut suku.
sulit Kesulitan adalah sesuatu yang tidak baik
yang menimpa kita. Ayub menghadapi banyak
kesulitan.

sumur   Sumur adalah lubang yang dalam yang
berisi air di dalamnya. Rakhel datang ke sumur
untuk mendapatkan air.

sup   Esau memakan sup itu.

T

tabut perjanjian Tabut perjanjian adalah sebuah
peti. Sepuluh Perintah yang tertulis di atas dua
loh batu disimpan di dalam peti ini.
taman Taman mempunyai pepohonan, bunga-
bunga, serta rerumputan. Adam dan Hawa tinggal
di Taman Eden.
telan   Kita menelan makanan. Makanan itu
menuruni tenggorokan. Seekor ikan besar
menelan Yunus.
Tempur Pertempuran adalah perkelahian besar-
besaran.
tentara Tentara bertempur dalam pasukan.
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tirai   Kemah suci mempunyai dinding dari tirai.
tobat   Jika kita berbuat sesuatu hal yang tidak
baik, kita harus bertobat. Jika kita berbuat
sesuatu yang tidak baik, kita harus menyesali dan
tidak melakukannya lagi. Orang-orang Niniwe
bertobat.

tongkat Tongkat berbentuk batang.
tua-tua/penatua Penatua adalah orang yang
membantu dalam Gereja. Penatua memiliki
imamat.
tubuh yang berdarah dan berdaging   Kita
mempunyai tubuh yang berdarah dan berdaging
sekarang. Sebelum kita datang ke bumi kita tidak
mempunyai tubuh yang berdarah dan berdaging.
Kita mempunyai tubuh roh.
tubuh roh Tubuh roh terlihat seperti tubuh yang
berdarah dan berdaging.

tungku api/perapian Tungku api mempunyai api
di dalamnya. Raja mempunyai sebuah tungku api
yang besar.

U
uji Diuji adalah memperlihatkan apakah kita
akan melakukan hal yang benar. Allah mengutus
kita ke bumi untuk diuji.

umban Umban digunakan untuk melemparkan
batu. Daud menggunakan umban untuk
melemparkan batu ke arah Goliat.

Urapi Mengurapi artinya mengoleskan minyak di
atas kepala seseorang dan memberkatinya.
Samuel mengurapi Saul menjadi raja Israel.
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Amerika   Amerika adalah negeri tujuan bangsa
Yared ketika mereka meninggalkan Menara Babel.
Keluarga Lehi meninggalkan Yerusalem dan pergi
menuju Amerika.
Babel   Babel adalah negeri di dekat tanah
perjanjian. Sepasukan tentara Babel menguasai
Kerajaan Yehuda dan memperbudak orang-orang.
Betlehem   Betlehem adalah sebuah kota di tanah
perjanjian. Daud dibesarkan di Betlehem.
Bumi   Bumi adalah tempat tinggal kita sekarang.
Yesus menciptakan bumi.
Gunung Sinai   Gunung Sinai adalah gunung di
mana Yesus memberikan Sepuluh Perintah kepada
Musa.
Israel   Israel adalah negeri di mana bangsa Israel
tinggal. Israel adalah tanah perjanjian. Israel
disebut Kanaan sebelum bangsa Israel
menguasainya.
Kanaan   Kanaan adalah negeri di mana Yakub
tinggal. Kanaan adalah tanah perjanjian.
Kemudian bangsa Israel menguasai Kanaan. Maka
mereka menyebutnya Israel.
Kerajaan Yehuda   Kerajaan Yehuda letaknya di
bagian selatan tanah perjanjian. Dua suku Israel
tinggal di sana. Mereka disebut bangsa Yahudi.
Kerajaan Israel   Kerajaan Israel letaknya di
sebelah utara tanah perjanjian. Sepuluh suku
Israel tinggal di sana.
Laut Merah   Musa memimpin bangsa Israel
melalui Laut Merah setelah mereka meninggalkan
Mesir.
Mesir   Mesir adalah negeri di mana bangsa Israel
diperbudak. Musa memimpin bangsa Israel keluar
dari Mesir.
Moab   Moab adalah negeri di mana anak Naomi
mengawini Rut.

Niniwe  Niniwe adalah kota di mana orang-orang
jahat tinggal. Allah mengutus Yunus untuk
menyerukan pertobatan kepada orang-orang di
sana.
Sion   Sion adalah kota di mana Henokh menjadi
nabi. Allah mengangkat semua penduduk Sion ke
surga.
Sungai Yordan   Yosua memimpin orang-orang
Israel menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah
perjanjian.
Surga   Surga adalah tempat tinggal Bapa
Surgawi. Kita tinggal di surga sebelum datang ke
bumi.
Taman Eden   Taman Eden adalah taman yang
indah yang ditumbuhi pohon dan bunga. Adam
dan Hawa tinggal di sana sebelum mereka
memakan buah dari pohon pengetahuan tentang
yang baik dan yang jahat.
Tanah perjanjian   Tanah perjanjian adalah tanah
yang dijanjikan Allah kepada keturunan Abraham.
Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah
perjanjian.
Ur  Ur adalah kota di mana Abraham tinggal.
Banyak orang di Ur menyembah berhala.
Yerusalem   Yerusalem adalah kota yang letaknya
di tanah perjanjian. Raja Salomo membangun bait
suci di Yerusalem.
Yerikho   Yerikho adalah kota yang terletak di
tanah perjanjian. Yosua dan bangsa Israel
menguasai Yerikho.





189

Abednego   Abednego adalah seorang Yahudi
yang saleh dan sahabat Daniel. Yesus
menyelamatkan dia dari perapian.
Habel   Habel adalah anak Adam yang saleh.
Kakaknya Kain telah membunuhnya.
Abraham   Abraham diberkati oleh Yesus. Yesus
memberikan kepadanya tanah perjanjian.
Keturunan Abraham akan memperoleh imamat.
Adam   Adam adalah manusia pertama di bumi.
Dia berjalan dan bercakap-cakap dengan Allah.
Ahab   Ahab adalah raja Israel yang jahat. Izebel
adalah istrinya.
Allah   Bapa Surgawi, Yesus Kristus, serta Roh
Kudus semuanya disebut Allah. Mereka semuanya
memiliki kuasa yang besar.
Ayub   Ayub adalah orang yang benar. Ia
mengalami banyak kesulitan, tetapi ia tetap
mengasihi Allah.
Baal   Baal adalah sebuah patung. Banyak orang
jahat menyembah Baal.
Bangsa Yared   Bangsa Yared adalah orang-orang
yang mengikuti Yared dan saudara laki-lakinya.
Allah memimpin mereka dari Menara Babel
menuju Amerika.
Bangsa Mesir   Bangsa Mesir adalah orang-orang
yang tinggal di Mesir.
Bangsa Yahudi   Bangsa Yahudi adalah orang-
orang Israel yang tinggal di Kerajaan Yehuda.
Bangsa Filistin   Bangsa Filistin adalah orang-
orang yang memusuhi bangsa Israel. Goliat
adalah seorang Filistin.
Bangsa Israel   Keturunan dari 12 anak Yakub
disebut bangsa Israel. Mereka adalah 12 suku
Israel.

Bapa Surgawi   Bapa Surgawi adalah Bapa roh
kita. Dia tinggal di surga. Kita berdoa kepada
Bapa Surgawi. Kadang kita menyebutnya Allah
Bapa.
Betsyeba   Betsyeba adalah istri Ur. Raja Daud
mengawini Betsyeba setelah Uria tewas.
Boas   Boas adalah orang saleh yang tinggal di
Bethelem. Boas mengawini Rut.
Daniel   Daniel adalah seorang Yahudi yang saleh.
Allah menyelamatkan dia dari goa singa.
Darius   Darius adalah raja Babel. Dia tidak
menginginkan Daniel terluka di dalam gua singa.
Daud   Daud membunuh Goliat. Daud adalah raja
Israel.
Eli  Eli adalah seorang hakim Israel. Samuel
membantunya memelihara kemah suci.
Elia   Elia adalah seorang nabi. Dia
memperlihatkan kepada imam-imam Baal bahwa
Allah memiliki kuasa yang besar.
Elisa   Elisa adalah nabi setelah Elia. Allah
menolongnya melakukan banyak mukjizat.
Esau   Esau adalah anak tertua Ishak dan
Rebeka. Dia membiarkan adiknya Yakub memiliki
berkat hak kesulungan.
Ester   Ester adalah seorang Yahudi. Dia menjadi
ratu di Babel. Dia menyelamatkan nyawa
bangsanya.
Ezra   Ezra adalah seorang nabi. Dia mengajar
orang-orang Yahudi ketika mereka kembali dari
Yerusalem.
Goliat   Goliat adalah seorang raksasa Filistin.
Dia dibunuh oleh Daud.
Habel   Habel adalah anak Adam yang saleh.
Kakaknya Kain telah membunuhnya.
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Haman    Haman adalah seorang pembesar raja
Babel. Dia berusaha membunuh semua orang
Yahudi. Ester menghentikannya.
Hana   Hana adalah seorang perempuan yang
saleh. Dia adalah ibu Samuel.
Harun   Harun adalah saudara Musa. Dia
menolong Musa memimpin bangsa Israel kembali
ke tanah perjanjian.
Hawa   Hawa adalah wanita pertama di bumi. Dia
adalah istri Adam.
Henokh   Henokh adalah seorang nabi. Allah
mengangkat Henokh dan umatnya ke surga.
Iblis   Iblis adalah anak roh Bapa Surgawi. Dia
tidak mau mematuhi Bapa Surgawi. Bapa Surgawi
mengusir dia dari surga. Iblis disebut juga Lusifer
atau Setan.
Isai  Isai adalah ayah Raja Daud. Isai tinggal di
Betlehem.
Ishak   Ishak adalah anak Abraham dan Sara
yang saleh. Dia adalah ayah Yakub dan Esau.
Israel   Nama Yakub diubah menjadi Israel. Dia
adalah anak Ishak yang saleh. Israel mempunyai
12 anak.
Israel   Keturunan dari 12 anak Yakub disebut
orang-orang Israel. Mereka adalah 12 suku Israel.
Izebel   Izebel adalah istri Raja Ahab. Ia ingin
membunuh Elia.
Kain   Kain adalah anak Adam dan Hawa yang
jahat. Dia membunuh Habil, adiknya.
Koresy   Koresy adalah seorang raja. Dia
membiarkan bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem
dari Babel.
Laban   Laban adalah ayah Lea dan Rakhel.
Lea  Lea adalah putri Laban. Ia menikah dengan
Yakub.

Lehi   Lehi adalah nabi di Yerusalem. Allah
menyuruh dia meninggalkan Yerusalem. Lehi
sekeluarga pergi ke Amerika.
Lusifer   Lusifer adalah putra roh Bapa Surgawi.
Ia tidak mau mematuhi Bapa Surgawi. Bapa
Surgawi mengusirnya dari surga. Lusifer disebut
Setan atau iblis.
Melkisedek   Melkisedek adalah raja yang benar.
Ia memegang imamat. Abraham membayar
persepuluhan kepadanya.
Mesakh   Mesakh adalah orang Yahudi yang benar
dan teman Daniel. Yesus menyelamatkannya dari
tungku perapian.
Mikha   Mikha adalah seorang nabi. Ia
memberitahu orang-orang tentang Yesus.
Miryam   Miryam adalah saudara perempuan
Musa.
Mordekhai   Mordekhai adalah seorang Yahudi
yang benar. Ia adalah sepupu Ester.
Musa   Musa adalah seorang nabi. Ia memimpin
bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia membawa
mereka kembali ke tanah perjanjian.
Naaman   Naaman adalah penderita kusta. Allah
membantu Elisa menyembuhkan Naaman.
Naomi   Naomi adalah seorang wanita yang
benar. Salah seorang putranya menikah dengan
Rut.
Natan  Natan adalah seorang nabi. Dia berbicara
dengan Raja Daud.
Nehemia   Nehemia adalah seorang nabi ketika
bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem. Ia
membantu mereka membangun tembok kembali.
Nuh   Nuh adalah seorang yang benar. Ia
membangun sebuah bahtera. Keluarganya
diselamatkan ketika air bah melanda.
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Obed   Obed adalah putra Boas dan Rut. Ia
adalah kakek Raja Daud.
Orpa   Orpa menikah dengan salah seorang putra
Naomi.
Potifar   Potifar adalah seorang prajurit raja Mesir.
Yusuf bekerja untuk Potifar.
Rahel   Rahel adalah putri Laban. Ia adalah istri
Yakub dan ibu Yusuf.
Rehabeam   Rehabeam adalah salah seorang
putra Salomo. Ia adalah raja Kerajaan Yehuda
yang jahat.
Ribka  Ribka adalah istri Ishak. Ia adalah ibu
Yakub dan Esau.
Roh Kudus   Roh Kudus bekerja sama dengan
Bapa Surgawi, dan Yesus Kristus. Dia menolong
orang mengetahui kebenaran. Roh Kudus
memiliki tubuh roh. Dia tidak memiliki tubuh yang
berdarah dan berdaging.
Rut   Rut menikah dengan salah seorang putra
Naomi. Sesudah suaminya meninggal, Rut
menikah dengan Boas.
Sadrakh   Sadrakh adalah seorang Yahudi yang
benar dan teman Daniel. Yesus
menyelamatkannya dari tungku perapian.
Salomo   Salomo adalah putra Raja Daud dan
Batsyeba. Ia menjadi raja Israel dan membangun
bait suci.
Samuel   Samuel adalah seorang nabi. Ia adalah
seorang hakim Israel. Ia mengurapi Raja Saul dan
Raja Daud.
Sara   Sara adalah istri Abraham. Ia adalah ibu
Ishak.

Saul   Saul adalah raja pertama Israel.
Set   Set adalah putra Adam dan Hawa.
Setan    Setan adalah putra roh Bapa Surgawi. Ia
tidak mau mematuhi Bapa Surgawi. Bapa Surgawi
mengusirnya dari surga. Setan disebut Lusifer
atau iblis.
Uria   Uria adalah suami Batsyeba. Raja Daud
menyebabkan ia terbunuh dalam pertempuran.
Yakub   Yakub adalah anak Ishak yang saleh. Dia
mempunyai 12 anak laki-laki. Yesus mengubah
nama Yakub menjadi Israel.
Yeremia   Yeremia adalah seorang nabi. Dia
memberitahu orang-orang tentang Yesus Kristus.
Yerobeam   Yerobeam adalah seorang raja yang
jahat dari Kerajaan Israel.
Yesaya   Yesaya adalah seorang nabi. Dia
memberitahukan kepada orang-orang tentang
Yesus.
Yesus   Yesus adalah Juruselamat kita. Dia
adalah putra Bapa Surgawi. Kadang-kadng kita
menyebut Dia Tuhan.
Yosua   Yosua adalah nabi sesudah Musa. Ia
membantu bangsa Isrel menaklukkan negeri
perjanjian.
Yunus   Yunus adalah seorang nabi. Seekor ikan
besar menelannya. Yunus mengajar orang-orang
di Niniwe.
Yusuf   Yusuf adalah putra Yakub dan Rakhel yang
saleh. Saudara-saudaranya menjual dia. Dia
menjadi pemimpin di Mesir.
Zakharia   Zakharia adalah seorang nabi. Ia
memberitahu orang-orang tentang Yesus.



192

4000 SM 3000 SM 2400 SM
Adam dan Hawa Henokh dan kotanya Nuh dan Air Bah
di Taman Eden diangkat ke surga

1571 SM 1451 SM 1047 SM 1015 SM
Perjalanan Musa Yosua memasuki David dan Bait suci Salomo

di padang belantara Sinai Negeri Perjanjian Kerajaan Israel di Yerusalem
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2200 SM 1996 SM 1836 SM 1745 SM
Menara Babel Abraham di Ur, Yakub dan dua belas Yusuf di Mesir

di Babel Mesir dan Kanaan suku Israel di Negeri
Perjanjian

537 SM
712 SM 587 SM Bangsa Yehuda

975 SM Kerajaan di Utara dan Bangsa Yehuda kembali dan
Israel terpecah lenyap ditawan Babel membangun bait suci
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Mohon kirimkan komentar dan saran, termasuk kesalahan cetak,
ke :

Curriculum Planning and Development
Floor 24
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150
USA

Sebutkan nama, alamat, cabang dan distrik anda, lalu sebutkan
nama buku pedoman, cara anda memakainya, pendapat anda
tentang kelebihan dan kekurangannya, dan saran untuk
memperbaikinya.
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