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berbohong

Halo adik-adik,
Apa kabar semuanya? 

Semoga adik-adik sehat 
selalu. Pelita Kecil kali ini akan 

sedikit membahas mengenai 
berbohong. Yuk, balik 

halaman selanjutnya, ya!
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Terkadang kita 
berpikir berbohong 
bisa menyelesaikan 
masalah lebih cepat, 
membuat keadaan 

atau menjadikan diri tampil 
lebih baik, membuat sesuatu 
jadi lebih keren dan sebagainya.

Berbohong seringkali menjadi 
jalan keluar tercepat dan 
termudah, karena mengatakan 
atau mengakui hal yang 
sejujurnya terkadang sangat 
tdak mudah dan menakutkan. 
Kita takut orang lain menjadi 
marah atau kecewa bila mereka 
mengetahui yang sebenarnya.

Tapi berbohong merupakan 
‘jalan pintas’ yang bukan hanya 
tdak disukai Tuhan Yesus tapi 
juga tdak akan mendatangkan 
kebahagiaan nantnya.

Yuk cek di halaman berikutnya 
tentang tokoh Alkitab yang 
menerima hukuman akibat 
membohongi Roh Kudus, 
sekaligus cerita tentang keadaan 
jemaat mula-mula. 

Semoga kita selalu diingatkan 
untuk berlaku jujur dalam 
perbuatan dan perkataan baik 
di tengah keluarga maupun 
saat bergaul dengan teman-
teman. Kiranya Tuhan Yesus 
memberkat senantasa

BOHONG
NGGAK, YA?



Suatu hari, Andi 
mendapatkan dua buah 
mainan dari pamannya 

dengan pesan untuk diberikan 
juga kepada adiknya. 
Tetapi Andi sangat menyukai 
mainan itu. Di rumah, adiknya 
bertanya kepada Andi, apakah 
paman ada memberikan
sesuatu untuknya? 
Dalam hati, Andi berpikir,
apakah harus berkata
jujur atau berbohong?
Nah, apakah adik-adik pernah 
mengalami hal demikian?

Di Alkitab diceritakan ada 
sepasang suami isteri yang 
menjual tanahnya, namanya 
Ananias dan isterinya bernama 
Safira. Ananias membawa hasil 
dari menjual tanah itu kepada 
rasul-rasul untuk dibagi-bagikan 
kepada yang membutuhkan. 
Ananias tidak membawa 
seluruh hasil penjualan tanah 
itu untuk diberikan, tetapi dia 
mengatakan bahwa itu sudah 
semuanya.



Petrus berkata, 
“Mengapa engkau 
merencanakan perbuatan itu 
dalam hatimu? Engkau bukan 
mendustai manusia, tetapi 
Allah.” Ketika mendengar 
perkataan itu, Ananias terjatuh 
dan meninggal. Orang-orang 
datang membawanya ke luar 
dan pergi menguburnya.

Tiga jam kemudian, datanglah 
isteri Ananias. Petrus bertanya, 
“Dengan harga sekiankah tanah 
itu kamu jual?”. 
“Betul sekian,” jawab Safira. 
Kata Petrus, “Mengapa kamu 
berdua bersepakat mencobai 
Roh Tuhan?” Lalu Safira
rebah dan meninggal. 
Orang-orang datang 
membawa dia keluar dan 
menguburnya di samping 
suaminya.
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Adik-adik, Tuhan 
mengetahui isi hati 

manusia, dan Dia tidak 
suka kepada orang
yang berbohong. 

Ini adalah salah satu 
perintah yang diberikan-

Nya kepada kita. 
Yuk kita selalu jujur 

dalam perkataan dan 
perbuatan kita.

Kitab Bacaan
Kisah Para Rasul

5 : 1-11
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ILMU PENGETAHUAN
& ALKITAB

ILMU PENGETAHUAN
& ALKITAB

sSetelah Roh Kudus dicurahkan 
pada hari Pentakosta, semakin 

banyak orang yang percaya 
kepada Tuhan Yesus dan 

memberi diri untuk dibapts. 
Apakah yang dilakukan 

Ananias dan Safira adalah hal 
yang umum dilakukan? Sepert 

apa yah kehidupan orang 
Kristen pada masa itu? Yuk 

kita sama-sama lihat.

Jemaat
Mula-Mula



“Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti 
dan berdoa.” 

(Kisah Para Rasul 
2:42)

“Dan semua orang yang 
telah menjadi percaya 

tetap bersatu, dan segala 
kepunyaan mereka adalah 

kepunyaan bersama” 
(Kisah Para Rasul 2:44)

BERIBADAH 
BERSAMA
Setelah menjadi percaya kepada 
Tuhan Yesus, para jemaat rajin  
berkumpul untuk berdoa, belajar 
Firman Tuhan, dan juga bertekun 
dalam pengajaran para rasul.

MILIKKU 
ADALAH 
MILIK 
BERSAMA
Tuhan menggerakkan hat je-
maat untuk memiliki kasih 
yang besar. Hal ini membuat 
mereka rela untuk memberi-
kan apa yang menjadi milik 
mereka untuk dipakai ber-
sama dengan jemaat lainnya. 
Tentu tdak mudah yah teman-
teman membagikan apa yang 
kita sukai atau miliki kepada 
orang lain. Maka dari itu, ini 
merupakan kuasa Tuhan yang 
menggerakkan hat mereka.

“Adapun kumpulan 
orang yang telah 

percaya itu, mereka 
sehati dan sejiwa, 
dan tidak seorang 
pun yang berkata, 
bahwa sesuatu dari 

kepunyaannya adalah 
miliknya sendiri, 

tetapi segala sesuatu 
adalah kepunyaan 
mereka bersama.” 
(Kisah Para Rasul 

4:32)



MENJUAL 
HARTA 
MEREKA 
UNTUK 
MEMBANTU 
SESAMA
Kasih jemaat mula-mula 
juga sangat besar, hingga 
mereka rela menjual 
barang kepunyaannya 
yang sangat berharga 
dan memberikan uang 
hasil penjualan itu 
kepada para rasul. Uang 
itu nantnya digunakan 
untuk membantu sesama 
mereka. 

“Sebab tidak ada 
seorangpun yang 

berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya  itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki  rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. ” 
(Kisah Para Rasul 

4:34–35)

“dan selalu ada 
dari mereka 
yang menjual 

harta miliknya, 
lalu membagi-

bagikannya kepada 
semua orang sesuai 
dengan keperluan  
masing-masing.” 
(Kisah Para Rasul 

2:45)



POJOK KREASIPOJOK KREASI
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JADWAL IBADAH ONLINE
GEREJA YESUS SEJATI

Adik-adik senang 

berkrea
si dengan 

menggambar atau
 menulis 

puisi? Atau ingin bersaks
i 

untuk memuliakan 

nama TUHAN

YESUS?
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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 !

IBADAH SABAT (Live streaming) 
- Jumat , pkl 19.00-20.30 WIB 
- Sabtu pagi , pkl 09.30-11.00 WIB 
- Sabtu sore , pkl 15.00-16.30 WIB 
Link 
http://tjc.org/id/sabat 

IBADAH SABAT ANAK 
Sabtu, pkl 13.00-14.00 WIB 
Link 
http://tjc.org/id/sabat-anak

Informasi mengenai jadwal Ibadah 
online lainya boleh hubungi kami di 
pelitakecil.gyssunter@gmail.com
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