


Kak Doni, tadi ada 
anak baru di kelas. 
Namanya Nadia. 

Dia baik sekali, loh!

Kak Doni, tadi ada 
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Dia baik sekali, loh!
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Ah, masa dia baik? Tadi, aku lihat 
dia berebut makanan dengan adiknya 

sampai adiknya menangis.
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Ah, masa dia baik? Tadi, aku lihat 
dia berebut makanan dengan adiknya 
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Oh, ya? 
Tapi, tadi di kelas 
dia pendiam dan 
sopan dengan guru.

Orang yang baik itu harus sayang 
dengan adiknya, mau ngalah, dan 

tidak pelit. Orang seperti itu 
yang akan masuk surga.
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Doni, Nia, orang 
baik itu tidak berarti 
pasti masuk surga.
(Efesus 2:8-9)

Apa betul, Yah? Kalau aku 
pasti masuk surga kan? 
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Tidak ada orang yang 
benar-benar baik, Nak.

Kita semua jahat di 
mata Tuhan karena kita 
terlahir dengan dosa 
dalam hati kita.

(Roma 3:23)

Jadi, kita harus 
memiliki hati yang 
baru dari Allah.
(Yehezkiel 36:26)
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Hati yang baru? Caranya?

Hanya Yesus yang bisa 
memberimu hati yang baru.
(Yehezkiel 36:26)

Yesus sangat mengasihi kita, Dia ingin 
kita memiliki hati yang baru dan 

menyelamatkan kita dari hukuman dosa. 
Itu sebabnya, Yesus disebut Juru Selamat.

(Yohanes 3:16)
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Ayah, Ibu, kami 
mau punya hati 
yang baru....

Apakah kalian 
mau mengakui 
dosa-dosa kalian?
(1 Yohanes 1:9)
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Iya tuh, padahal 
kemarin kamu 

bohong sama kakak. 
Hayo, ngaku ngga?

Ah, kemarin
kakak juga mencuri 
pensilku. Ngaku

juga dong!

Kita semua pasti 
punya banyak 
dosa dan selalu 
ingin melakukan 
yang jahat di 
mata Tuhan.
(1 Yohanes 1:8)
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Mau, Yah!

Kalian mau?

Karena itu, mintalah agar Tuhan 
Yesus mengampuni dosa-dosamu dan 
mintalah hati yang baru supaya Dia 

tinggal dalam hatimu.
(2 Korintus 5:17)
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Tuhan Yesus,
saya datang dengan hati yang penuh 
dosa. Saya ingin mengundang Engkau 

masuk ke dalam hati saya, mengampuni 
dosa-dosa saya, dan memberi saya hati 

yang baru. Jadilah Tuhan dan Juru 
Selamat saya. Terima kasih, Tuhan 

Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya 
berdoa dan bersyukur.

Amin.
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