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Mencuri itu 
melanggar hukum 
Tuhan yang ke 
berapa, ya?
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Haleluya !
Salam damai sejahtera Adik-
adik terkasih di dalam Tuhan 
Yesus Kristus! Sangat senang 
Pelita Kecil bisa kembali 
menyapa kalian semua. Semoga 
kalian dalam keadaan sehat 
selalu ya. Apakah Adik-adik 
sudah kembali bersekolah 
normal? Kalau iya, selalu ingat 
untuk jaga kesehatan dan 
jaga jarak ketika bermain atau 
berinteraksi dengan teman-
teman sekolah ya.

Pada edisi kali ini, Pelita Kecil 
hendak mengangkat satu tema 
yang mungkin tidak terdengar 
asing, tapi merupakan pengingat 
penting agar kita selalu dapat 
jujur dalam bertindak dan 
senantiasa dikasihi oleh Tuhan 
Yesus Kristus, yaitu “JANGAN 
MENCURI”.

Ada banyak pengajaran yang 
bisa ditemukan di edisi kali 
ini. Mulai dari cerita Alkitab 
bagaimana Yosua gagal 
menaklukan kota Ai, dan 
pelajaran tentang jangan 
mencuri dalam kehidupan 
sehari-hari. Selain itu, Adik-
adik bisa belajar cara mengukur 
logam berharga di zaman Alkitab 
dulu itu seperti apa.

Mencuri atau mengambil 
sesuatu yang bukan milik kita, 
tentu bukanlah perbuatan yang 
benar. Namun seringkali kita 
‘dicobai’ oleh keinginan hati 
dan daging kita untuk memiliki 
lebih dan lebih lagi karena 
daging kita tidak pernah merasa 
puas. Namun dengan sering 
berdoa dalam Roh Kudus, 
membaca Alkitab, memuji 
serta memuliakan nama Tuhan 
Yesus - kiranya Adik-adik boleh 
mendapatkan “PENGUASAAN 
DIRI” agar dapat senantiasa 
diberikan RASA CUKUP & 
BERSYUKUR, sehingga Adik-adik 
tidak lagi mengingini barang milik 
orang lain. Dengan demikian, 
rasa ingin mencuri pun dapat 
pergi dari hati dan pikiran kita.

Akhir kata, selamat membaca 
bersama seisi keluarga. Tuhan 
Yesus menyertai. Haleluya. Amin. 
:) 

Selamat 
membaca.
teman-
teman!
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Kalau dihitung-hitung, dua 
ratus syikal perak itu beratnya 
sama dengan empat buah 
medali perak di pertandingan 
Olimpiade Tokyo 2020, 
dan lima puluh syikal emas 
sebanyak satu medali emas. 
Jika ini semua diuangkan ke 
dalam rupiah, Akhan telah 
mengambil harta senilai kurang 
lebih 480 juta rupiah. Nilai yang 
luar biasa ya.

curian di bawah
kemah

k
etika Yosua meminta 
Akhan untuk mengakui 
perbuatannya, dia 
berkata bahwa dia 
mengambil sebuah 

jubah yang indah, dua ratus 
syikal perak, dan sebatang 
emas seberat lima puluh 
syikal (Yosua 7:21). 



Terimalah didikanku, 
lebih dari pada 

perak, dan 
pengeTahuan lebih 
dari pada emas 

pilihan
(amsal 8:10)

Pada masa itu, orang Israel 
hidup berpindah-pindah dari 
satu tempat ke tempat lain, 
dan mereka tinggal di dalam 
kemah. Ternyata harta yang 
Akhan ambil, dia simpan di 
bawah kemah. Meski demikian, 
Tuhan tahu apa yang dia 
lakukan. Dan akhirnya Akhan 
dihukum.

Tapi bukan hanya Akhan, 
tetapi juga anak-anaknya, 
lembu, keledai, kambing 
domba, kemah, dan segala 
kepunyaannya, semua 
dibinasakan. Sungguh 
mengerikan. Pada akhirnya, 
Akhan kehilangan lebih banyak 
daripada yang dia ambil. Bukan 
saja kehilangan harta benda, 
tetapi dia juga kehilangan 
nyawanya. 

Kita juga mau belajar untuk 
tidak mengambil apa yang 
bukan milik kita. Apa yang kita 
dapatkan tidak akan setimpal 
dengan apa yang akan diambil 
dari kita, yaitu keselamatan 
yang dari Tuhan. Kehidupan 
kekal sudah menanti kita. 
Tetapi maukah itu semua 
diambil dari kita hanya karena 
emas dan perak yang ditimbun 
di bawah kemah?







Hallo Adik-adik semuanya! Masih ingatkah kalian cerita tentang 
Akhan yang menyembunyikan hasil curian di bawah kemahnya? 
Sekarang mari kita telusuri labirin di bawah kemah Akhan, untuk 
menemukan barang bukti hasil curiannya. Selamat mencoba! :)
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Adik-adik senang 

berkrea
si dengan 

menggambar atau
 menulis 

puisi? Atau ingin bersaks
i 

untuk memuliakan 

nama TUHAN

YESUS?
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DanauDanau

LOKASI KAMI: 
Gereja Yesus Sejati
Jl. Danau Asri Timur C3/5
Sunter - Jakarta Utara

Tuhan Yesus 

memberkati 

selalu !

Kirimkan hasil karya atau kesaksianmu 
ke email redaksi Pelita Kecil :

pelitakecil.gyssunter@gmail.comtulis di subject : POJOK KREASIDitunggu, ya !
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JADWAL IBADAH ONLINE
GEREJA YESUS SEJATI - SUNTER

KELAS SABAT (Sabtu)
Batita* (1-2 th)   11.30-12.00
Sabat A (3-5 th)   12.30-13.30
Sabat B (1-3 SD)     12.30-13.30
Sabat C (4-6 SD)     12.30-14.00
Sabat D (7-9 SMP)     13.30-14.45
Sabat E (10-12 SMA)  12.50-14.15

KELAS MINGGU
Indria* (3-5 th)   09.00-10.15
Madya* (4-6 SD)  09.00-10.30
Tunas Muda & Remaja  13.00-14.30
(7-9 SMP & 10-12 SMA)

Catatan:
1. Semua waktu dalam WIB
2. Semua ibadah dilakukan secara online, 
    silahkan hubungi kami di nomor 0818-600-678     
    untuk mendapatkan link ibadah.
3. Info lengkap silakan masuk ke link 
   bit.ly/wjsunter
*Kelas Sabat Batita ada di minggu ke-2&4
*Kelas Minggu Indria hanya ada di minggu ke-4
*Kelas Minggu Madya hanya ada di minggu ke-1


