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Ken dan Amy sangat bersemangat. Mereka

akan menghadiri pesta ulang tahun Nancy .

tinggal di sebelah rumah. Itu hari ulang tahunnya yang ke-5.

“Ayo cepat, ,” kata ,

“nanti kita terlambat.”

“Ya, sudah siap,” kata .

“Tolong tunggu , ya.”

dan

berlari, menye-

berang ke

kebun

. Mereka bergabung dengan anak-

anak yang lain yang sudah siap bermain-main.

Kotak Surat Sahabat mempersembahkan...
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Teman-teman meminta dia meniup semua .

“Coba tiup semua sekaligus,” kata .

menahan napas dan

meniup keras-keras. Satu, dua,

tiga, empat, lima – semua

padam.

Panjang Umurnya!

Panjang Umurnya!

Panjang Umurnya, temanku Nancy!

Temanku, Nancy, temanku, Nancy!

Anak-anak bersorak. “Sean-

dainya saja hari ulang tahun bisa

datang lebih dari sekali dalam setahun,” kata , sambil

memandangi kado-kado yang bertumpuk di atas meja.

“Sepertinya lama sekali menunggu ulang tahun berikutnya.”

“ punya dua hari ulang tahun ,” kata , “ulang

tahun yang biasa dan ulang tahun yang istimewa.”

Sekarang tiba waktunya untuk masuk ke rumah. Ibu

Nancy mengeluarkan sebuah kue ulang tahun .

Di atas kue itu ada 5 buah lilin .

“Ooh,” kata . “Kue coklat! Kesukaanku!”

Anak-anak mulai bernyanyi:



3

Teman-teman meminta dia meniup semua .

“Coba tiup semua sekaligus,” kata .

menahan napas dan

meniup keras-keras. Satu, dua,

tiga, empat, lima – semua

padam.

Panjang Umurnya!

Panjang Umurnya!

Panjang Umurnya, temanku Nancy!

Temanku, Nancy, temanku, Nancy!

Anak-anak bersorak. “Sean-

dainya saja hari ulang tahun bisa

datang lebih dari sekali dalam setahun,” kata , sambil

memandangi kado-kado yang bertumpuk di atas meja.

“Sepertinya lama sekali menunggu ulang tahun berikutnya.”

“ punya dua hari ulang tahun ,” kata , “ulang

tahun yang biasa dan ulang tahun yang istimewa.”

Sekarang tiba waktunya untuk masuk ke rumah. Ibu

Nancy mengeluarkan sebuah kue ulang tahun .

Di atas kue itu ada 5 buah lilin .

“Ooh,” kata . “Kue coklat! Kesukaanku!”
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“Bagaimana mungkin kita bisa punya dua hari ulang tahun

dalam setahun?” seorang anak perempuan bertanya.

“ punya dua hari ulang tahun karena saya lahir dua

kali,” kata . “Ulang tahun pertamaku adalah seperti

yang dipunyai oleh setiap anak. Tetapi punya ulang

tahun yang lain sejak tahun ini karena dilahirkan dalam

keluarga Allah.”

“Apa maksudmu, ?” tanya , tercengang.

menjawab, “Saat engkau dilahirkan pertamakali,

engkau lahir dalam keluarga orang tuamu. Tetapi Tuhan

Yesus mengatakan bahwa engkau

harus “dilahirkan kembali” jika

engkau ingin berada dalam

keluarga Allah. Jadi ketika

mengundang

menjadi Juru Selamat ,

dilahirkan dalam keluarga Allah.

Sekarang mempunyai dua hari

ulang tahun. Engkau bisa berada di dalam keluarga Allah

juga, , jika engkau mau.”

“Tetapi bukankah  harus menunggu sampai lebih besar

lagi?” tanya ..
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“Yah …,” kata perlahan, “ tahu bahwa telah

melakukan hal-hal yang salah, dan menyesal. Tetapi apa

yang harus lakukan agar bisa menjadi keluarga Allah?”

tersenyum sambil menjawab. “Ya, , memang

demikian dikatakan di dalam Alkitab. -ku membantu

mempelajari ayat-ayat , Yohanes 1:12, yang bunyinya:

Kado
Terbaik
dari Allah

“Yang harus engkau lakukan hanyalah menerima kado

yang ingin Allah berikan kepadamu,”

jelas . “Kado itu adalah

yang mati di salib untuk dosa-

dosa kita. adalah kado

terbaik dari Allah untuk kita.”

berteriak, “ ingin menda-

patkan kado terbaik dari Allah hari ini! Jadi

bisa mempunyai dua hari ulang tahun. Tetapi,

apakah jika mengundang sebagai

Juru Selamat, maka akan berada dalam keluarga Allah?”

“Tidak,” kata . “Ibuku berkata bahwa jika

engkau cukup besar untuk paham bahwa engkau telah

melakukan berbagai kesalahan, dan jika engkau merasa

menyesal karena berbuat salah, maka engkau cukup besar

untuk mengundang agar mengampuni dosa-dosamu

dan menjadi Juru Selamatmu.”
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engkau cukup besar untuk paham bahwa engkau telah

melakukan berbagai kesalahan, dan jika engkau merasa

menyesal karena berbuat salah, maka engkau cukup besar

untuk mengundang agar mengampuni dosa-dosamu

dan menjadi Juru Selamatmu.”

“Tetapi semua orang yang menerima-Nya (artinya me-

nerima ), diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-

anak “. Ini berarti setiap orang yang menerima

sebagai Juru Selamat menjadi seorang anak

dan anggota keluarga Allah.”

“ ingin mengundang sebagai Juru Selamat

sekarang juga,” kata . Anak-anak yang lain ber-

diam diri selagi berdoa:

Anak-anak itu sangat bersemangat sehingga mereka

mulai menyanyikan lagu “Panjang Umurnya!” lagi.

Panjang Umurnya!Panjang Umurnya, temanku Nancy!

berhenti sejenak dan berkata,
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Hanya ada satu jalan saja yang akan membawa kepada
kehidupan kekal. Dengan sebuah krayon atau pensil, tandai jalan Ken dan Amy
menuju kado terindah dari Allah dan ulangi lagi Yohanes 1:12, “Tetapi semua
orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah...”
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Yohanes 1:12



7

Hanya ada satu jalan saja yang akan membawa kepada
kehidupan kekal. Dengan sebuah krayon atau pensil, tandai jalan Ken dan Amy
menuju kado terindah dari Allah dan ulangi lagi Yohanes 1:12, “Tetapi semua
orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah...”

Ko
ta

k
Su

ra
tS

ah
ab

at

Yohanes 1:12

Buatlah Ken tersenyum!
Perhatikan perintah di balik halaman ini.
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Nama

Orang tua atau Wali

Alamat Surat

Kota

Ya

Kapan?

Tidak

Apakah engkau sudah mengucapkan AYAT HAFALAN-mu?

Sudahkah engkau menerima Tuhan sebagai Juru Selamatmu?

Propinsi Kode Pos

Tanggal lahirUmur
Cetaklah

1. dan sangat bersemangat karena:

3. Hadiah dari Allah yang terbaik adalah

4. Kita dilahirkan ke dalam keluarga Allah

5. Setelah kita mengundang sebagai Juru Sela-
mat kita, berapa banyak ulang tahun yang kita miliki?

2. berkata, “Ketika saya mengundang
menjadi Juru Selamat saya,

mereka akan
pergi ke taman.

saya dilahirkan ke
dalam keluarga Allah.”

mainan yang
banyak.

saat kita berusaha menjadi
baik.

Dua Satu

saat kita mengundang
sebagai Juru Selamat kita.

yang mati di kayu
salib bagi kita.

saya dilahirkan ke dalam
keluarga orang tua saya.”

mereka akan pergi ke
pesta ulang tahun Nancy.




