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Kotak Surat Sahabat                                                               WAKTU BERCERITA 1 
            Mempersembahkan …                                                                           Pelajaran 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Debby dan Randy melambungkan bola merah mereka 
di halaman belakang. Tiba-tiba mereka mendengar 
suara yang sangat kecil. “Dengarkan!” kata Randy. 
“Apa itu?” 

 
 

Suara kecil itu terdengar lagi.   
 

“Itu anak kucing!” teriak Debby, sambil berlari 
ke arah pagar tanaman. “Mari kita cari.” 

 
Debby dan Randy melihat ke dalam 

pagar tanaman. Anak kucing itu tidak 
ada di sana. 

 
Randy melihat di pohon dekat pagar 

tanaman. “Dia di sini!” teriaknya. 
Randy mengulurkan tangannya tetapi 
dia tidak dapat meraih anak kucing itu. 
 

Randy berlari dan membawa kursi 
dari teras. Dia meletakkan kursi itu 
di dekat pohon. 
 

Debby memegangi kursi itu 
sementara Randy memanjat. Kemudian 
Randy meraihnya dan meletakkan 
anak kucing itu di lengannya. 
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Debby menimang lembut, anak kucing yang 

berwarna abu-abu itu. “Oh, dia pasti lapar,” 
katanya. “Ayo kita berikan susu padanya.” 

Mereka membawa anak kucing itu ke dapur 
dan meminta susu kepada Ibu . Anak kucing 

meminum susu itu dengan cepat. Kemudian 
berbaring di pangkuan Debby dan  tertidur. 

 
“Bolehkah kita memelihara anak kucing ini, bu?” 

tanya Randy. 
 

“Kita lihat nanti,” jawab Ibu. “Besok kita akan 
bertanya pada tetangga apakah mereka kehilangan anak kucing milik mereka.”  

 
“Dia pasti sudah lama tersesat ,” kata Randy,  

“ Lihat , dia sangat kurus.” 
 

“Aku tidak  suka tersesat,” kata Debby. 
 

Ibu meletakkan jahitannya. “ Memang tidak baik 
kalau tersesat seperti anak kucing yang kecil ini,” 
kata Ibu. “ ada ‘tersesat’ dengan cara yang lain. Alkitab mengatakan  bahwa barangsiapa 
tidak menerima Yesus sebagai Juruselamat, maka mereka tersesat. Dan mereka tidak dapat 
pergi ke Surga.”  

 
“Tuhan tidak ingin kita tersesat , begitu kan bu?”  

tanya Randy. 
 

“Betul, Randy,” jawab Ibu. “Allah itu mengasihi 
kita, itu sebabnya Dia mengutus PutraNya, 
yaitu Tuhan Yesus datang kedalam dunia 
ini untuk mencari dan menyelamatkan yang 
terhilang”. 

  
“Ceritakan tentang Yesus yang mati 

di atas kayu salib,” kata Randy. 
 

“Aku tahu cerita itu, Ibu! Biarkan 
aku yang menceritakannya.” 
kata Debby dengan tidak sabar 
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Ibu mengangguk, Debby mulai bercerita, 
“Yesus sangat mengasihi kita, Dia harus turun 

dan menolong kita. Dia datang sebagai bayi 
kecil. Ketika Dia dewasa, Dia mati di atas kayu 

salib untuk dosa-dosa kita, agar kita dapat pergi 
ke Surga. Tetapi Dia tidak tinggal dalam 

kematian. Dia bangkit kembali. Sekarang Dia 
hidup di Surga.” 

 
 “Ya, anak-anak,” kata Ibu. “Tuhan mengatakan 

kepada kita dalam Alkitab bahwa kita semua telah berdosa. Ini berarti kita telah melakukan 
banyak kesalahan. Dan dosa harus dihukum. Jadi, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia 
menanggung hukuman kita. Dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosamu dan dosa-
dosaku.” 

 
“Saya sangat senang Yesus mengasihiku,” kata Debby, “dan aku sangat senang karena aku 

telah meminta-Nya untuk masuk ke hatiku.” 
 

Randy sangat pendiam. Kemudian dia berkata, “Aku tahu aku telah melakukan hal-hal yang 
buruk. Aku ingin menerima Yesus sebagai Juruselamatku, tetapi aku tidak tahu bagaimana.” 
 

Ibu berkata, “Katakan kepada Yesus bahwa kamu telah berdosa dan bahwa kamu 
menyesal atas dosa-dosamu. Bersyukurlah karena Dia  mengasihimu dan mati di atas kayu 
salib untuk dosa-dosamu. Mintalah Dia untuk masuk ke dalam hatimu untuk menjadi 
Juruselamatmu. Maukah kamu melakukannya sekarang?”  

 
“Ya, tentu saja,” kata Randy. Dia menundukkan 

kepalanya dan berdoa: 
 

“Tuhan Yesus, aku tahu bahwa aku telah berdosa. Aku 
benar-benar menyesal atas dosa-dosaku. Terima kasih Engkau 
begitu mengasihiku dan mati di atas kayu salib bagi 
dosa-dosaku. Aku mohon masuklah dalam hatiku. 
Aku menerima-Mu sebagai Juruselamatku sekarang.” 

 
Randy melihat ke atas dan tersenyum. 

“Itu menakjubkan, Randy!” kata Ibu. “Ibu sangat senang 
kamu telah menerima Yesus sebagai Juruselamatmu.” 
 

“Aku juga senang,” kata Randy, “karena sekarang aku 
milik Yesus.” 
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“Aku juga senang karena aku juga milik 
Yesus,” kata Debby. “Dan, Ibu, aku pikir anak 

kucing ini akan senang jika dia jadi milik kita, 
bukan begitu?” 

 
Ibu tersenyum.menyetujuinya: “Ya, Debby, 

mungkin aja begitu.” 
 

Sepertinya kucing kecil ini suka bertarung ,” 
kata Randy. “Kita  namai dia  Skepi” 

 
 “Oh ya,” kata Debby. Dia menggendong 

anak kucing itu dan berkata , “ Skepi kecil , 
aku harap kamu sayang sama kami sebagaimana 

kami menyayangi kamu” 
 
“Itu mengingatkan Ibu pada  sebuah ayat di Alkitab, Ibu  ingin kalian mempelajarinya,” 

kata Ibu kepada mereka. “Ayat itu mengatakan karena Tuhan Yesus mengasihi kita maka 
seharusnya kita juga  mengasihi Dia.” 

 
Randy dan Debby menyukai ayat ini.  

Mereka mempelajarinya dengan cepat.  
 

“Aku akan menuliskan ayat ini di sebuah 
kartu dan akan meletakkannya di sebuah 
tempat yang istimewa di kamarku,” 
kata Randy. 
 

“Aku juga!” kata Debby. 
“Aku benar-benar menyukai ayat ini.” 

 
 
 
 
 

         Anak-anak, silahkan melakukan apa yang Randy dan Debby lakukan. Tulis Ayat 
Hafalanmu pada sebuah kartu atau selembar kertas dan letakkan itu di tempat yang 
istimewa di dalam kamarmu sehingga kalian dapat melihatnya setiap hari. 

 
          

       Jika kalian tidak yakin bahwa kalian telah diselamatkan, minta Tuhan Yesus untuk 
masuk ke dalam hatimu seperti yang telah dilakukan oleh Randy .Jika kalian sudah 
melakukannya, tolong ceritakan kepada kami pada Halaman Pertanyaan. 
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Salah satu nama Yesus adalah “Gembala 
yang Baik.” Ketika kita menerima Yesus 
sebagai Juruselamat kita, Dia menjadi 
“Gembala kita yang Baik.”. Kita dapat 
berkata, “Tuhan adalah gembalaku; takkan 
kekurangan aku.” 

 
 

Seorang gembala yang baik mengenal 
domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus 
mengenal setiap kita yang percaya kepada-
Nya. Dia berkata, “Aku adalah gembala yang 
baik, dan Aku mengenal domba-dombaku.” 

 
 

Seorang gembala yang baik mengasihi domba-dombanya. Tuhan Yesus mengasihi kita. 
Dia sangat mengasihi kita sehingga Dia mati bagi kita. Dia berkata, “Gembala yang baik 
memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.”   

 
Seorang gembala yang baik menjaga domba-dombanya.   

Jika seekor domba atau anak domba terluka, gembala 
merawat  mereka sampai mereka sembuh. 
Dan Tuhan Yesus juga memelihara kita juga . 

 
Seorang gembala yang baik melindungi 

domba-dombanya. Dia melindungi mereka dari 
serigala dan beruang dan singa dan binatang 
buas lainnya. Pada malam hari, dia membawa 
domba-dombanya ke sebuah tempat yang aman 
untuk beristirahat. Jika seekor anak domba atau 
domba terhilang, dia mencarinya sampai mereka 
ditemukan. 

 
Tuhan Yesus menjaga domba-domba-Nya. Dia berkata, 

“Domba-domba-Ku mendengar suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut 
Aku: Dan Aku akan memberikan kehidupan yang kekal; dan mereka tidak akan binasa, 
bahkan tidak ada seorangpun yang dapat mengambilnya  dari tangan-Ku.” Ini berarti bahwa 
tidak ada seorangpun yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. 
 

     
Sudahkan KALIAN menerima Tuhan Yesus sebagai 

Juruselamatmu? Jika demikian, kalian dapat 
mengucapkan, “Tuhan adalah Gembalaku, dan tidak 
ada seorangpun yang dapat menjauhkan aku  
daripadaNya.” 
 
(Diambil dari Mazmur 23 dan Yohanes 10) 
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Halaman teka-teki ini untuk kalian simpan. 
Mohon JANGAN kirim kembali kepada kami. 

 
             Hubungkan titik-titik mulai  

               dari nomer 1 untuk setiap huruf 
             dan lihat apa pesan salib untukmu. 
 
 
 
 
 
 
           
 

        Ini adalah pelajaran pertama dari tujuh pelajaran yang sangat 
        menggairahkan yang akan kalian terima gratis 
        dari MAILBOX INDONESIA. 
        Ini adalah semua hal yang harus kalian lakukan: 
        1. Baca pelajaran ini dengan cermat.  
        2. Isi halaman pertanyaan.  
        3. Berikan kepada guru. 
            Guru akan menilainya dan 
            memberikan kembali kepadamu 
            dengan pelajaran berikutnya. 

 
        Ketika kalian menyelesaikan ketujuh pelajaran, kami akan mengirimkan 
        kepadamu sebuah sertifikat yang indah dengan namamu di atasnya! 

 
 
 
 
 
                                                                                     

Akankah anak-anak dapat menjaga 
                                                                    Skepi? Temukan di pelajaran berikutnya! 
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Halaman Pertanyaan 
Waktu bercerita 1 Pelajaran 1  
 
Tolong isi halaman ini dan kembalikan kepada guru. 
 

1 Letakkan sebuah lingkaran di sekitar kata/ 

             kata-kata yang benar pada akhir dari setiap kalimat: 
 

Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan 
manusia karena mereka            TERHILANG      GEMBIRA 
 
Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi 
BEBERAPA ORANG             SEMUA ORANG 
 
Ketika kita berdoa kita melakukan 

HAL-HAL YANG BENAR           HAL-HAL YANG SALAH 
 
Kita mengasihi Tuhan Yesus karena Dia lebih dahulu 
MENGASIHI KITA                     MELIHAT KITA 
 
   2    Sekarang temukan kata yang tepat dan isi jawaban di bawah 
         ini: 
 
Mereka menemukan seekor anak kucing di bawah sebuah  __________________. 

Dan namanya ___  ___ ___ ___   kecil 

Mereka sangat ___  ___  ___  ___  ____   anak kucing itu 

Hal itu membuat anak-anak ___   ___   ____  _____. 
 
 
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? __________________________________________________________________________ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Apakah kamu mengenal seseorang yang akan menyukai pelajaran Kotak Surat 
Sahabat? 
Tulis nama dan umur mereka di sini: 
 Nama  _______________________________ usia _______________Kelas ____________ 

Kami akan mengirimkan pelajaran ini untukmu dan kamu dapat memberikan 
pelajaran ini kepada mereka. 
 

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




