
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 coba hitung ada berapa manna yang sudah
diwarnai pada gambar di bawah ini. Kemudian supaya 

terlihat lebih indah, kalian bisa mewarnaninya, ya...
Selamat berkreasi!

TUHAN ITU MAHA KASIH

Edisi 11 
Sep - Okt 2019

PELITA
KECIL
Buleti n Anak GEREJA YESUS SEJATI - Sunter
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Kitab Bacaan:
Keluaran 16

1Setelah keluar dari Mesir, bekal 
makanan bangsa Israel mulai habis. 
Mereka bersungut-sungut kepada 
Musa, katanya, “Engkau telah 

membawa kami keluar untuk membunuh 
kami dengan kelaparan. Di Mesir kami 
makan daging dan roti sampai kenyang.”

2Tuhan mendengar sungut-sungut 
bangsa Israel dan berfirman, 
“Sesungguhnya Aku akan 
menurunkan dari langit hujan roti 

bagimu. Maka kamu akan mengetahui, 
bahwa Akulah Tuhan, Allahmu.”

3Pada waktu pagi, turun embun 
di sekeliling perkemahan bangsa 
Israel. Ketika embun itu menguap, 
tampaklah pada permukaan padang 

gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang 
seperti sisik, halus seperti embun beku 
di bumi. Musa berkata, “Inilah roti yang 
diberikan Tuhan kepadamu. Pungutlah itu 
masing-masing sesuai kebutuhannya.”

4“Pada hari keenam, ambil dua kali 
lipat banyaknya, karena pada hari 
Sabat tidak akan turun embun itu.” 
Dan terjadilah, pada hari Sabat, 

ketika bangsa Israel keluar, mereka tidak 
menemukan embun itu.

5Orang Israel menyebut embun itu 
manna. Rasanya seperti kue madu, 
warnanya putih seperti ketumbar. 
Mereka makan manna empat puluh 

tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah 
yang dijanjikan Tuhan, demikianlah Tuhan 
senantiasa memelihara bangsa Israel.
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KasihNya
Menolongku

CERITAKU ALKITAB& 
PENGETAHUAN

ITU BERASALITU BERASAL

sabatsabat

Nah, sekarang adik-adik sudah 
tahu beberapa fakta tentang hari 

Sabat, hari ini kita pun harus 
memegang hari Sabat, karena ini 

adalah perintah Tuhan. 

DARI ...DARI ...

1Hari Sabat sudah 
diadakan sejak pertama 
kali Tuhan menciptakan 

dunia (Kej. 2:1-3; Kel. 20:11), 
bukan ketika bangsa Israel 
keluar dari Mesir, bahkan 
sebelum bangsa Israel ada. 
Oleh sebab itu, hari Sabat 
dibuat untuk manusia (Mrk. 
2:27); yang disebut “manusia,” 
tentu saja semua orang, tidak 
hanya orang Yahudi.

Coba ketik judul artikel ini ke internet.
Adik-adik tahu apa itu Sabat? Kata Sabat itu berasal dari 
bahasa Ibrani “šāḇaṯ” artinya “beristirahat; berhenti”. 
Kalau dalam bahasa Arab itu “Sabt” atau dalam bahasa 
Indonesia kita sering mendengar dengan kata “Sabtu” 

yang berarti hari ketujuh dalam satu pekan. Lalu, apakah kita masih 
harus memegang hari Sabat ini? Mari kita lihat ke dalam Alkitab….

2Tuhan Yesus 
memegang hari Sabat 
(Luk. 4:16; 13:10; 

Mrk.6:2). Jadi seharusnya 
tidak perlu diragukan lagi 
bahwa hari tersebut tidak 
kehilangan jejak waktu 
pada zaman Yesus.

3Para rasul telah 
memastikan bahwa 
Sabat dipegang 

oleh orang-orang Yahudi 
(Kis. 15:21). Paulus 
sendiri juga memegang 
Sabat (Kis. 13:13-14; 
16:13; 17:1-2; 18:4).

Teman-teman, tahukah kalian bahwa Tuhan 
Yesus begitu mengasihi kita? Sebelum Ia 
naik ke Sorga, Tuhan berjanji akan selalu 
bersama dengan kita dan memberikan 
Penolong untuk hidup kita. Penolong itu 
adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Tuhan 
berkata bahwa siapapun yang meminta 
Roh Kudus, Ia akan menerima-Nya sesuai 
dengan waktu Tuhan. Nah, salah satu 
saudari di Gereja Yesus Sejati memiliki 
pengalaman bagaimana ia menerima Roh 
Kudus pertama kali.

Sebut saja saudari kita itu 
bernama Sinta. Saat itu, Sinta 
masih duduk di bangku SD 
kelas 5. Meskipun Sinta sudah 
dibaptis dan beribadah di 
Gereja Yesus Sejati sejak lahir, 

namun hingga saat itu, ia masih belum mendapatkan 
Roh Kudus. Setiap malam Ia berdoa memintanya, namun 
Tuhan masih belum memberi.

Suatu saat, Sinta sedang sedih karena ada masalah di 
sekolahnya. Pada saat itu, gereja mengadakan KKR, Sinta 
pun datang ke gereja dan maju ke depan untuk berdoa 
memohon Roh Kudus. Saat berdoa, Sinta mendapatkan 
penglihatan bagaimana Tuhan memikul Salib di bukit 
Golgota dengan penuh luka dan mahkota berduri. 
Melihat itu, Sinta langsung menangis dan mengucap 
syukur atas kasih Tuhan yang besar. Setelah kejadian itu, 
ketika Sinta berdoa, dia dapat berbahasa Roh, sesuai 
dengan yang tertulis dalam Alkitab Kisah Para Rasul pasal 
2. Sungguh ajaib, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan 
telah mencurahkan Roh KudusNya untuk Sinta. 
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 Aku akan minta kepada 
Bapa, dan Ia akan memberikan 
kepadamu seorang Penolong 

yang lain, supaya Ia menyertai 
kamu selama-lamanya, yaitu Roh 
Kebenaran. Dunia tidak dapat 

menerima Dia, sebab dunia tidak 
melihat Dia dan tidak mengenal 
Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, 
sebab Ia menyertai kamu dan 

akan diam di dalam kamu.
Yoh 14:16-17
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