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Matahari menguasai 
siang. Bulan dan bintang 

menerangi malam. 
Burung dan tumbuh-
tumbuhan menghiasi 
bumi. tahukah kalian 

siapa yang menciptakan 
semuanya itu?

Pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita 
menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas 
permukaan air. Namun bumi bisa menjadi seperti sekarang ini 
karena Allah yang menciptakan.

1Allah berfirman, “Jadilah 
terang”, dan terang itupun 
jadi. Allah melihat terang 
itu baik dan dipisahkan-
Nya lah terang itu dari 

gelap. Itulah hari 
pertama.
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Berfirmanlah Allah, “Jadilah 
cakrawala di tengah segala 
air untuk memisahkan air 
dari air”. Maka terpisahlah air 
yang di bawah cakrawala dan 

yang di atas. Dan dinamai-Nya cakrawala 
itu langit. Itulah hari kedua.

Pada hari kelima, Allah 
berfirman dan menciptakan 
binatang-binatang laut 
dan juga segala jenis 
burung. Kemudian Allah 
memberkati semuanya itu 
agar berkembang biak dan 
bertambah banyak.

Allah berfirman agar bumi 
mengeluarkan segala 
jenis makhluk yang hidup, 
ternak, binatang melata, 
dan segala jenis binatang 
liar. Dan jadilah demikian.
Kemudian Allah 
menciptakan manusia 
menurut gambar Allah 
sendiri. Allah membentuk 
manusia dari debu tanah 
dan menghembuskan 
nafas hidup ke dalam 
hidungnya. Lalu Allah 
memberkati manusia 
untuk beranakcucu, 
bertambah banyak, serta 
mengatur dan memelihara 
bumi. Itulah hari keenam.

Demikianlah 
diselesaikan langit 

dan bumi dan 
segala isinya. Pada 
hari yang ketujuh, 
berhentilah ia dari 
segala pekerjaan 

yang telah dibuat-
Nya itu. kemudian 
allah memberkati 

hari ketujuh itu dan 
menguduskannya.

Allah memerintahkan 
air yang di bawah langit 
untuk berkumpul di satu 
tempat, sehingga terlihat 
tanah yang kering. Maka 
terbentuklah daratan dan 

lautan. Kemudian Allah berfirman, 
sehingga tumbuhlah segala jenis 
tumbuh-tumbuhan dan pohon-
pohonan di bumi. Itulah hari ketiga.

Pada hari keempat, Allah berfirman, 
“Jadilah benda-benda penerang pada 
cakrawala untuk memisahkan siang 
dan malam.” Maka Allah menjadikan 
matahari, bulan, dan bintang untuk 
menerangi bumi.
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*drap..drap...drap...* 
 
Terdengar suara langkah anak kecil berlari dengan 
semangat dari depan pintu kelas sekolah Sabat. 
Suara kaki siapakah itu? 
 
Ternyata itu suara Michael! Di Sabtu 
pagi yang cerah ini, Michael datang 
ke gereja dengan senyum lebar 
di wajahnya dan masuk ke kelas 
dengan sangat bersemangat. 
 
“Selamat pagi Kak Lia!”, sapa 
Michael. 
 
“Selamat pagi juga Michael. Wah! 
Hari ini Michael nampak ceria dan 
bersemangat sekali. Puji Tuhan! Ada hal 
baik apa nih yang membuat kamu sangat bahagia 
hari ini?”, balas Kak Lia. 
  
Michael pun dengan semangat menceritakan 
bahwa setelah kebaktian Sabat sore hari ini, Ia 
dan ayah akan menjemput ibu serta adik bayinya 
yang baru lahir di rumah sakit.  
 
Mendengar kabar baik ini, Kak Lia juga ikut 
merasa senang dan memberikan selamat kepada 
Michael karena sudah menjadi seorang kakak. 
Lalu Michael kembali bercerita betapa dirinya 
sangat takjub ketika mengetahui ibunya hamil. 
 
“Ajaib sekali deh Kak. Suatu hari, aku sadar kalau 
perut ibuku mulai membesar.  Setiap hari semakin 

besar ukurannya, seperti balon. Ternyata di dalam 
perut ibuku ada adik bayi! Kok bisa ya kak ada 
adik bayi di dalam perut? Apakah makan nasi dan 
sayur bisa menciptakan adik bayi di dalam perut 
kita?,” ujar Michael. 
 
Kak Lia-pun tersenyum dan menjelaskan kepada 
Michael bahwa bukan nasi dan sayuran yang bisa 
menciptakan adik bayi. Tapi Tuhan Yesus-lah yang 
menciptakan adik bayi tersebut.  
 
“Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Ia bisa 
menciptakan apapun, termasuk manusia. 
Tahukah kamu bahwa manusia pertama yang 
diciptakan Allah dari debu dan tanah? Setelah 
itu, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam 
hidungnya dan jadilah manusia pertama di bumi 
itu, dia bernama Adam.” , jawab Kak Lia 

 
Mendengar jawaban Kak Lia, Michael 

merasa sangat takjub dengan 
kuasa Tuhan. Kak Lia kemudian 

mengingatkan, “Oleh karena 
itu, Michael harus mengasihi 
semua ciptaan Tuhan. Dan nanti 
ketika bertemu dengan adik 
bayi, Michael harus menjaga dan 

membantu Ayah dan Ibu merawat 
adik bayi ya.” 

 
“Siap Kak Lia! Aku akan menjaga adik 

bayi dengan baik”, sahut Michael. 
 
“Bagus! Itu baru anak Tuhan yang baik. Yuk, kita 
bergabung dengan teman-teman yang lain dan 
mulai kebaktian Sabat kita hari ini”, jawab Kak Lia.

Tuhan Yesus 
itu sangat 
berkuasa. Ia 

bisa menciptakan 
apapun, termasuk 

manusia.
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Senin - Jumat    Pk 07.00 Kebaktan Doa Pagi
Jumat             Pk 19.20 Kebaktan Doa
Sabtu             Pk 10.00 Kebaktan Sabat Pagi
Sabtu              Pk 10.00  Kebaktan Sabat Anak
Sabtu              Pk 11.30 Pemahaman Alkitab
Sabtu              Pk 14.15 Kebaktan Sabat Siang
Sabtu              Pk 16.45 Persekutuan Pemuda Sunter
Minggu             Pk 09.00 Kebaktan Anak/Sekolah Minggu

JADwAl KebAKtiAn
GEREJA YESUS SEJATI cAbAng Sunter

POJOk 
kreaSi

adik-adik senang berkreasi 
dengan menggambar atau 
menulis puisi? atau ingin 

bersaksi untuk memuliakan 
nama tuHaN YeSuS? 

kirimkan hasil karya atau 
kesaksianmu ke e-mail redaksi 

Pelita kecil : 
pelitakecil.gyssunter@gmail.com
tulis di subject : POJOk kreaSi

Ditunggu ya!
tuHaN YeSuS Memberkati...

Pernahkah kamu menaiki 
wahana roller coaster di taman 
hiburan? bagaimana rasanya? 
cepat sekali yah sampai 
terkadang kita terangkat dari 
tempat duduk kita.  
tapi, tahu tdak bahwa 
sebenarnya bumi bergerak jauh 
lebih cepat dari roller coaster 
yang kita naiki itu? Kecepatan 
berputar bumi mencapai 1.770 

km/jam yang artnya hampir 9 
kali lebih cepat dibandingkan 
roller coaster yang kita 
naiki. terlebih lagi bumi kita 
menempuh 108.000 km/jam 
mengelilingi matahari atau 
720 kali lebih cepat dari roller 
coaster. Dengan kecepatan itu, 
kita bisa pergi ke Amerika lalu 
kembali lagi ke Jakarta hanya 
dalam dua detk! luar biasa! 

namun, ilmu pengetahuan berkata bahwa dia harus 
membuktkan segala sesuatunya terlebih dahulu barulah bisa 
percaya. bagaimana mungkin orang bisa membuktkan tuhan 
itu siapa dan di mana? Justru dari segala ciptaannya yang 
sangat luar biasa membuat manusia percaya bahwa memang 
ada yang menciptakan alam semesta di luar sana.

Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang 
Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah 

menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang 
tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya 

yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada 
pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga 

mereka tidak dapat berdalih. (Roma 1:19-20)

bukan hanya membuat, tetapi 
mengatur dan menjaganya 
sampai saat ini. bayangkan 
saja apa yang akan terjadi bila 
planet bumi yang kita tnggali 
ini bertabrakan dengan planet 

lainnya? tuhan sungguh luar 
biasa yah, di (Mzm 119:90) 
juga mengatakan bahwa tuhan 
menegakkan bumi sehingga 
tetap ada. 
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