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Kotak Surat Sahabat                                           WAKTU BERCERITA 2
Mempersembahkan …                                     Pelajaran 1 

SURAT yang MENGGAIRAHKAN

Randy dan Debby sedang duduk di pintu masuk dari
rumah pohon mereka. Randy mengulurkan tangannya. 

“Lihat betapa dekatnya dengan langit, Debby. 
Aku hampir dapat menyentuh awan.” 

Debby melihat ke awan putih yang lembut. “Tuhan 
tinggal di atas sana, kan?” tanyanya. “Aku berharap aku 

dapat melihat Tuhan berjalan di awan-awan. 
Kemudian aku akan mengetahui seperti apa Tuhan itu ?” 

Aw, Debby, kita tidak dapat melihat Tuhan dengan 
              mata kita,” kata Randy kepadanya. “Kita bisa melihat Tuhan, 

        kalau kita sudah berada di surga.” 

“Aku tidak ingin menunggu,” kata 
Debby. “Aku ingin tahu seperti apa 

Tuhan sekarang.” 

Kemudian Ibu memanggil. Anak-anak berebut 
turun dari rumah pohon dan berlari ke dapur. 
“Ini ada surat dari Paman kalian, Fred,” 
kata Ibu. “Dia tinggal di negara Argentina.”

“Apakah kita pernah menemuinya?” tanya 
Randy ingin tahu. 
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“Tidak,” jawab Ibu. “Tetapi ayahmu memberitahu dia tentang kalian, sehingga dia menuliskan 
sebuah surat untuk kalian.” 

“Aku juga?” tanya Debby, sambil berharap. 

“Ya,” Ibu terseyum sambil memberikan surat itu kepada Randy. “Bacakan dengan keras, Randy. 
Ibu akan menolongmu kalau ada kata-kata yang sulit.” 

Randy membacakan, “Untuk Debby dan Randy: Aku pikir inilah saatnya bagi kalian untuk 
berkenalan dengan paman kalian yang jauh di Argentina. Aku ingin kalian membalas suratku. 
Dalam suratku yang berikutnya aku akan menceritakan kepada kalian tentang negara ini dimana 
aku tinggal. Kalian dapat mengambil paketnya di kantor pos segera. Dari, Paman Fred.” 

Randy dan Debby sangat bersemangat. “Apakah paketnya akan tiba besok, bu?” tanya Debby. 

“Ibu tidak tahu,” kata Ibu. “Kamu harus menunggu dan melihatnya.” 

Setiap hari Debby dan Randy memperhatikan tukang pos. Setiap hari mereka membaca surat 
mereka dari Paman Fred. Pada akhirnya suatu hari paket itu tiba. Dengan tidak sabar anak-anak 
menyobek pembungkusnya.

 “Oh! Oh!” Debby berteriak. “Lihat boneka yang cantik. 
Ini untukkku, benar kan bu?” 

“Ya,” kata Ibu. “Ini bagus, dan pakaiannya seperti seorang 
gadis Argentina kecil.” 

Ada sebuah buku untuk Randy. “Lihat, ibu,” katanya. 
“Bukuku bergambar burung-burung dan binatang-

binatang dari Argentina.” 

“Sebuah buku yang menyenangkan!” kata Ibu. 

Setelah anak-anak menikmati hadiah-hadiah mereka sejenak, mereka memutuskan untuk 
menulis surat ucapan terima kasih kepada Paman Fred. Mereka menulis, “Kepada Paman Fred.” 
Kemudian Debby meletakkan pensilnya. “ 

”Kita tidak tahu seperti apa Paman Fred. Jadi bagaimana kita dapat menulis surat kepadanya 
kalau kita tidak pernah bertemu dengannya?” tanya Debby. 

Randy mengerutkan dahinya. “Aku tidak tahu,” katanya. 

“Anak-anak,” kata Ibu, “kita tidak harus bertemu dengan seseorang untuk mengetahui seperti 
apa dia. Kita dapat belajar lebih lagi tentang seseorang melalui hal-hal yang dia lakukan dan hal-
hal yang dia katakan.” 
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Randy berpikir dengan keras. “Maksud Ibu surat dan hadiah- hadiah dari Paman Fred 
menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah seorang laki-laki 
yang baik dan bahwa dia mengasihi kita?”

Ibu mengangguk dan Debby berkata, “Aku pikir Paman 
Fred ingin supaya kita mengasihi dia karena dia 
meminta kita untuk menulis surat kepadanya.” 

“Dan dia tahu bahwa anak laki-laki menyukai 
burung dan binatang-binatang, dan anak perempuan 
menyukai boneka,” Randy menambahkan.  

“Dia pasti begitu,” Ibu menyetujui dengan tersenyum. 
“Sekarang kamu tahu kita dapat mengenal seseorang, 
meskipun kita tidak pernah bertemu dengannya.” 

Tiba-tiba Debby mempunyai sebuah ide. “Bu, itukah caranya bagaimana kita dapat mengetahui 
seperti apa Tuhan ? Dengan hal-hal yang Dia lakukan kepada kita, meskipun kita tidak dapat 
melihat-Nya dengan mata kita?” 

“Ya, Debby, Ibu senang kamu berpikir tentang hal itu.” Ibu terlihat senang. “Kita tahu bahwa 
Tuhan itu bijaksana dan dapat melakukan segalanya dari dunia yang indah yang 
telah Dia ciptakan untuk kita tinggal di dalamnya. Tetapi Dia juga telah mengirimkan sebuah 
surat kepada kita. Surat itu bahkan lebih menggairahkan daripada surat yang kalian terima dari 
Paman Fred. Itu adalah …” 

“Aku tahu,” Randy berseru. “Itu adalah ALKITAB, benar kan?” 

“Itu benar,” kata Ibu. “Dan di dalam Alkitab, Tuhan memberitahu kepada kita banyak hal 
tentang diri-Nya. Dia memberitahu kita bahwa Dia ada di mana-mana. Dia melihat semua yang 
kita lakukan. Dia mendengar semua yang kita katakan, dan Dia tahu semua yang kita pikirkan.”

Mata Debby terbelalak karena terkejut. “Apakah Tuhan tahu 
ketika aku marah kepada Randy dan memikirkan hal-hal yang 
jahat di kepalaku?” tanyanya. 

“Ya, Debby,” jawab Ibu. “Dan karena Tuhan itu kudus, dan 
karena Dia mengasihi kita, hal itu melukai hati-Nya dan 

membuat-Nya sedih ketika kita melakukan hal-hal yang salah. 
Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita jika kita mengakui dosa- 

dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita. Itulah alasan lainnya 
mengapa Tuhan memberikan Alkitab kepada kita. Dia ingin kita 

membacanya sehingga kita dapat mengenal-Nya.” 

“Tuhan sangat mengasihi kita, bukankah begitu, Bu?” tanya Randy. 
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 “Ya,” kata Ibu. “Dan Tuhan menunjukkan kepada kita 
betapa Dia mengasihi kita dengan mengirimkan Anak-Nya, 
Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi Juru selamat kita. 
Yesus adalah hadiah yang paling luar biasa yang pernah 
diberikan kepada manusia.” 

“Aku menyukai hadiah Paman Fred, tetapi aku mengasihi 
Yesus lebih dari segalanya,” kata Debby dengan lembut. 

Ibu mengangguk dan melanjutkan, “Ketika Yesus ada 
di sini, di dunia, Dia pergi ke manapun melakukan kebaikan. 
Dia membuat orang buta melihat. Dia memberi makan orang-orang yang lapar dan Dia 
menyembuhkan orang sakit. Dia menceritakan kepada orang-orang tentang Tuhan. Dia berkata, 
‘dia yang telah melihat-Ku, melihat Bapa.’ Dengan hal-hal yang Dia lakukan, Yesus menunjukkan 
kepada semua orang bagaimana baik dan baik hati, dan betapa besar dan luar biasanya Tuhan 
itu. Dia membantu kita untuk mengerti seperti apa Tuhan itu.” 

Randy memikirkan sesuatu. “Bu,” dia bertanya, “Akankah Tuhan bertumbuh dan menjadi tua?” 

 Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya. “Tidak, Randy. 
Tuhan berkata dalam Alkitab, ‘Akulah Tuhan, Aku tidak 
berubah…’ Jadi kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah 
     menjadi tua. Dia tidak akan berubah dalam cara 
       apapun. Kita dapat selalu mempercayai-Nya.” 

                                     Debby bernafas lega. “Aku senang, sekarang aku 
                                                  tahu seperti apa Tuhan.” 

“Aku juga, “ kata Randy. “Ayo Debby. Mari kita 
menulis surat untuk Paman Fred. Aku mau berterima kasih kepadanya untuk bukuku dan 
memberitahu dia bahwa Tuhan juga mengasihinya.” Dengan cepat anak-anak mengambil pensil 
mereka dan mulai menulis. 

Hafalkan ayat berikut ini: 

 “Aku, TUHAN, 
                                                    tidak berubah, …”

                                                Maleakhi 3:6 

Pada pelajaran berikutnya, Debby dan  Randy menggerutu dan bertengkar. Tetapi tiba-tiba semuanya berubah 
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KESELAMATAN BESAR TUHAN

Bukankah hal yang menakjubkan ketika 
Tuhan menciptakan kita, Dia menempatkan sesuatu 
pada ujung lengan kita, sesuatu yang dapat 
menceritakan kepada kita tentang jalan keselamatan? 

“Apa itu?” kamu akan bertanya.

Itu adalah tanganmu! 

“Bagaimana tanganku melakukan itu?” 

Aku akan menunjukkan kepadamu. Angkat salah satu tanganmu. Lima hal apa 
yang ada di sana? 

“Jari-jari!”

Benar. Dan setiap jari ada sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Mari kita 
lihat apa itu. 

Angkat tangan kirimu. Bayangkan bahwa setiap jari mempunyai sebuah nomer 
seperti di dalam gambar ini. Kamu dapat menulis nomer-nomer di jari-jarimu. 

Mulailah dengan ibu jarimu, tunjuk setiap jari dan katakan, 

1 Aku telah berdosa.

2 Tuhan mengasihiku. 

    3 Yesus mati bagiku. 

        4 Aku menerima Dia 
    5 Aku beroleh hidup kekal 

Sekarang kita telah melihat bahwa setiap jari berkata. Mari kita memeriksanya lagi. 
Pastikan untuk menyebutkan nomer sementara kamu menunjuk setiap jari: (1) Aku 
telah berdosa. (2) Tuhan mengasihiku. (3) Yesus mati bagiku. (4) Aku menerima-Nya.
(5) Aku memperoleh hidup yang kekal. Katakan hal itu berulang-ulang sampai kamu 
memahaminya.

Dalam pelajaran berikutnya, kamu akan belajar lebih banyak lagi dari 
cerita. Pastikan untuk mendapatkan pelajaran berikutnya. 

Diambil dari buku kecil, “A Story Your Hand Wants to Tell You!” Copyright, Wayne Leitch. Digunakan 
dengan ijin. 
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Untuk menemukan apa yang Yesus 
katakan, mulailah dari anak panah 
dan ambil setiap huruf lain dalam 
lingkaran dan isi titik-titik 
di bawah ini. 

Mulai Dari sini ! 

Yesus berkata,   “ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __,__ __ __ __ __ __ __

       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. “    Yohanes 14:9 

Halaman teka-teki ini untuk kalian simpan. Mohon JANGAN kirim kembali kepada kami. 
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Untuk menemukan apa yang Yesus 
katakan, mulailah dari anak panah 
dan ambil setiap huruf lain dalam 
lingkaran dan isi titik-titik 
di bawah ini. 

Mulai Dari sini ! 

Yesus berkata,   “ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __,__ __ __ __ __ __ __

       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. “    Yohanes 14:9 

Halaman teka-teki ini untuk kalian simpan. Mohon JANGAN kirim kembali kepada kami. 

Halaman Pertanyaan
Waktu bercerita 2 Pelajaran 1 

Tolong isi halaman ini dan kembalikan kepada guru

1. Isilah titik-titik dengan kata-kata yang tepat: 

Surat Tuhan kepada kita  adalah A __ __ __ __ __ __.

Karena Tuhan itu kudus dan karena Dia M__ __ __ __ __ __ __ __  kita, 
itu akan melukai H __ __ __  -Nya ketika kita berbuat salah.

Tuhan menunjukkan kepada kita betapa besar Dia mengasihi kita dengan mengirimkan 
Anak-Nya, T __ __ __ __ Y __ __ __ __
K __ __ __ __ __ __ , untuk menjadi Juru selamat kita. 

2. Susun kata-kata dan isi titik-titik di bawah ini: 

Karena Tuhan ada di mana-mana, 

Dia melihat semua yang kita __ __ __ __ __ __ __ NAKUKAL

Dia mendengar semua yang kita __ __ __ __ __ __ __ NAKATAK

Dia mengetahui semua yang kita __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                                                                                                NAKRIKIP 

3. Untuk menemukan jawaban, ambil huruf pertama dari setiap kata dalam daftar 
di bawah ini dan isi dalam tempat kosong dengan nomer yang sama: 

1. Binatang-binatang  3. Rusa 5. Banyak
 2. Elang   4. Uang 6. Awan-awan
 7. Hati

Tuhan tidak pernah ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___
                                                             1        2           3         4         5           6        7 

Silahkan tulis………………………………………………………………………… 

Namaku adalah ________________________________ Umurku ___________ 
Orang tua/wali ___________________________________________________ 
Alamat e-mail ____________________________________________________ 
Kota ____________________ Negara _______________ Kode Pos _________ 
Tanggal lahirku _________________________. Aku ada di kelas  _________ . 
Sudahkah kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamatmu? __________ 
Kapan? _________________________________________________________

v v Buatlah  Debby dan Randy tersenyum! v v
Lihatlah petunjuk di balik halaman ini. 




