
Senin - Jumat    Pk 07.00 Kebaktian Doa Pagi
Jumat             Pk 19.00 Kebaktian Doa
Sabtu             Pk 09.45 Kebaktian Sabat Pagi
Sabtu              Pk 10.00  Kebaktian Sabat Anak
Sabtu              Pk 11.30 Pemahaman Alkitab
Sabtu              Pk 14.00 Kebaktian Sabat Siang
Sabtu              Pk 16.45 Persekutuan Pemuda Sunter
Minggu             Pk 09.00 Kebaktian Anak/Sekolah Minggu

JADWAL KEBAKTIAN
GEREJA YESUS SEJATI CABANG SUNTER

POJOK 
KREASI

Bagi adik-adik yang ingin 
bertanya seputar Alkitab atau 
punya kreasi gambar dan puisi, 

yuk, kirim ke email redaksi
PELITA KECIL : 

pelitakecil.gyssunter@gmail.com
Kreasi yang baik berkesempatan 

ditampilkan di instagram 
Gereja Yesus Sejati 

(@gerejayesussejati)
Jangan lupa cantumkan id 

instagram kalian dan follow akun 
Gereja Yesus Sejati, ya!

kami tunggu karyanya :)

Adik-adik gambar di bawah ini adalah skema 
KEMAH SUCI. Nama ruangan dan bagian-bagian yang 
terdapat di dalamnya telah Pelita Kecil acak hurufnya. 
Bisakah kalian mengaturnya kembali? Oh ya, sebagai 

petunjuknya kalian boleh membuka Alkitab dengan melihat 
keterangan ayat di bawahnya. Selamat mencoba! TUHAN ITU MAHA KUASA

Edisi 10 
Jul - Agt 2019

1Di atas gunung Sinai, 
Tuhan memberikan 
perintah kepada Musa 
untuk mendirikan Kemah 

Suci, sebuah tempat untuk 
Tuhan tinggal di tengah-tengah 
bangsa Israel.

3Tuhan 
menunjuk 
Bezaleel dari 
suku Yehuda, dan 

Aholiab dari suku Dan, dan 
memenuhinya dengan Roh 
Allah, dengan keahlian 
dan pengetahuan untuk 
membuat perkakas dari 
emas, perak, permata, 
kayu, untuk segala macam 
pekerjaan pembangunan 
Kemah Suci.
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2Musa berkata kepada 
bangsa Israel, “Setiap 
orang yang tergerak 
hatinya harus 

membawa persembahan 
khusus kepada Tuhan, yaitu 
emas, perak, kain ungu, 
minyak, untuk membangun 
Kemah Suci”. Maka pergilah 
segenap bangsa Israel dan 
kembali dengan membawa 
persembahan khusus ke 
hadapan Musa. 4Mereka membawa 

persembahan 
khusus bangsa 
Israel, dan dengan 

segenap orang ahli di bangsa 
itu, mereka membuat Kemah 
Suci. Dibentuknyalah kemah, 
tabut perjanjian, dan segala 
perkakas yang dibutuhkan 
untuk ibadah.

5Demikianlah 
Tuhan 
memberikan 
hikmat dan 

keahlian kepada bangsa 
Israel untuk membangun 
Kemah Suci bagi Allah.
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Sang Pencipta
Penuh Kuasa

CERITAKU ALKITAB& 
PENGETAHUAN

Karena 
TUHANlah yang 

memberikan hikmat, 
dari mulut-Nya 

datang pengetahuan 
dan kepandaian.

Amsal 2: 6

bagaimanakahbagaimanakah

emas?emas?
Terbayang kan betapa 

susahnya untuk membuat 
emas? Apalagi zaman dahulu 

ketika tidak ada teknologi yang 
secanggih sekarang. 

Adik-adik, pernahkah 
kalian melihat 
emas? Biasanya, 
emas itu ada pada 
cincin, anting, atau 

barang-barang perhiasan yang 
mahal harganya. Bagaimana ya 
caranya membuat emas? 

Para penambang emas akan 
mencari lokasi tambang yang 
mengandung unsur emas, lalu 
mereka akan menggunakan 
berbagai cara seperti menggali, 

melubangi, atau bahkan 
meledaki tambang agar 
mendapatkan batu-batu yang 
mengandung emas. 

Setelah itu, batu-batu 
akan dibawa ke tempat 
penghancuran agar bentuknya 
dikecilkan sebesar pasir. Pasir-
pasir ini kemudian diberikan 
cairan sianida di dalam kolam 
yang sangat besar sehingga 
bisa menjadi bahan cair dan 
terpisahkan dengan air nantinya. 

Oleh karena bahan cair ini 
masih mengandung campuran-
campuran logam seperti zinc 
(seng), maka kandungan kimia 
seperti borax, silica, sodium 
nitrate, sodium carbonate, dan 
fluorspar akan dimasukkan 
untuk meleburkan dan 
memisahkan emas murni 
dengan logam lainnya. 

Semua bahan kimia ini akan 
dipanaskan hingga 1600 
derajat celcius selama dua 
jam. Panas sekali yah adik-
adik? Tapi, itu baru akan 

menghasilkan 80% emas 
murni, yang biasa disebut 
dengan inglot, sedangkan 
kandungan emas murni paling 
tinggi ialah 99,99% dan itu 
membutuhkan proses lebih 
lanjut lagi. 

caranyacaranya membuatmembuat

Ini adalah kesaksian dari seorang saudari 
kita di Gereja Yesus Sejati.

Pada usia yang tidak terlalu muda, seorang 
kakak kita dari Gereja Yesus Sejati asal 
Indonesia memutuskan untuk belajar 
di negeri Taiwan. Saat berangkat, 
kemampuan mandarin kakak 
kita ini masih sangat sedikit. 
Karena keterbatasan bahasa, 
kakak mengalami kesulitan 
besar dalam memahami 
pelajaran yang diajarkan 
sang guru. Ia juga merasa 
tidak dapat menguasai 
bahasa Mandarin meski 
sudah belajar berjam-
jam setiap hari. Kakak kita 
merasa sangat putus asa 
dan ingin pulang ke Indonesia 
saja.

Suatu siang sebelum kelas dimulai, kakak 
tersebut berdoa kepada Tuhan Yesus sambil 
menangis. Ia mencurahkan isi hati kepada 
Tuhan bahwa pelajaran ini begitu susah dan 
mengapa ia tidak dapat menguasai bahasa 
Mandarin. Saat itu, tiba-tiba ia mendengar 
seakan ada suara yang mengatakan:

“Siapakah yang membuat mata?”
“Siapakah yang membuat pikiran?”
“Siapakah yang membuat manusia?”
“Siapakah yang memberikannya hikmat?”

Mendengar pertanyaan-pertanyaan 
tersebut, sang kakak teringat bahwa 
Tuhanlah yang menciptakan kita manusia 
dan mampu memberikan kepada kita 
hikmat dan kepintaran. Ia pun merasa 
terhibur.

Setelah berdoa, sang kakak kembali ke kelas 
dan ajaib sekali! Ia merasa bisa memahami 
semua pelajaran yang diberikan. Dan sejak 
saat itu, Tuhan membantu sang kakak 
memahami semua pelajaran yang ada 
hingga lulus sekolah. Sungguh ajaib Tuhan 
kita Yesus Kristus! Segala kemuliaan hanya 
bagi Dia!
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