
“Apabila kama mencari Aku, kamu akan
menemukan Aku; apabila kamu menanyakan
Aku dengan segenap hati.”

Bagaimana

Mengenal Allah



Bagaimana Mengenal Allah
Karena Abraham adalah “sahabat Allah” oleh penundukan diri serta 

ketaatannya kepada Allah, anda juga dapat mengenal Allah serta men-
galami pengasihan, damai sejahtera, dan berkatNya. Mengenal Allah den-
gan sungguh-sungguh menundukkan diri kepadaNya adalah pengalaman
yang paling penting dalam hidup kita. Betapa indahnya bahwa Allah 
menyatakan diriNya kepada orang-orang yang men ca ri Nya dengan sege-
nap hati!

Bilamana anda berpaling dari pada jalan anda sendiri dan sungguh-
sungguh menundukkan diri kepadaNya, RohNya akan tinggal di dalam
anda. Tidak ada sesuatupun yang dapat memisahkan anda dari kasihNya
selagi kita mempercayai janji-janjiNya dan mengikutiNya dengan
ketaatan. Anda akan menemukan bahwa Ia menebus anda dengan harga
mahal, dan a menginginkan persekutuan dengan anda.

Mintalah kebijaksanaan kepada Allah selagi anda mempelajari ku tipan-
kutipan Alkitab ini. Allah telah mengilhami orang-orang saleh untuk
menulis kata-kata ni. Sekalipun Iblis berusaha untuk memadamkannya,
secara ajaib Tuhan melindungi kata-kata ni dari generasi ke generasi._____________

Kutipan-kutipan di seluruh buku kecil ini diambil dari Alkitab: Taurat. Mazmur (Zabur), Kitab
Para Nabi, dan Injil.



































































































Amsal 1:23
Berpalinglah kamu kepada 

teguranku! Sesungguhnya, aku
hendak mencurahkan isi hatiku
kepadamu dan memberitahu kan
perkataanku kepadamu.

Kisah Para Rasul 2:38b
. . . Bertobatlah dan hen daklah

kamu masing-masing memberi
dirimu dibaptis dalam nama Yesus
Kristus untuk pengampunan 
dosa mu, maka kamu akan 
menerima karunia Roh Kudus.

Efesus 5:18, 20-21
Dan janganlah kamu mabuk

oleh anggur, karena anggur me -
nim bul kan hawa nafsu, tetapi 

hendaklah kamu penuh dengan
Roh, . . .  Ucap lah syukur senan-
tiasa atas segala sesuatu dalam
nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah dan Bapa kita dan
rendahkanlah dirimu seorang
kepada yang lain di dalam takut
akan Kristus.

I Korintus 3:16; 6:20
Tidak tahukah kamu, bahwa

kamu adalah bait Allah dan
bahwa Roh Allah diam di dalam
kamu? Sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar:
Karena itu mulia kanlah Allah 
dengan tu bu hmu!

Hendaklah Dipenuhi Dengan Roh Allah



Untuk kalangan sendiri.
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