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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...

Bantu adam & hawa mencari jalan menuju tuhan.
hati-hati jangan sampai bertemu ular dan 

rintangan lainnya. selamat bermain!

tuhan
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4Tuhan menempatkan manusia di taman 
eden, sebuah taman yang begitu indah, 
ada berbagai macam pohon yang tumbuh 
dan terdapat sungai yang mengalir untuk 
membasahi taman itu. Tuhan berkata 
bahwa semua pohon dalam taman itu 
boleh dimakan buahnya, tapi pohon 
pengetahuan yang baik dan jahat tdak 
boleh dimakan buahnya.

Suatu hari, ular, binatang
yang paling cerdik 
berkata kepada Hawa, 
“bukankah tuhan berfirman 
bahwa semua pohon dalam 
taman ini tdak boleh dimakan 
buahnya?”. Hawa menjawab, 
“buah-buah ini boleh dimakan. 
Hanya saja buah dari 
pohon pengetahuan 
yang baik dan jahat 
jangan dimakan 
ataupun diraba, 
nant kamu mat.”

ular membalas, “Sebenarnya kamu tdak akan mat. 
Tapi Tuhan tahu, kalau kamu makan buah itu, kamu 
akan menjadi sepert tuhan, tahu mana yang baik dan 
yang jahat.” Hawa kembali melihat-lihat buah itu dan 
tertarik. Kemudian dia mengambil buah dari pohon 
itu, memakannya, dan memberikan kepada Adam, 
suaminya. Maka terbukalah mata mereka dan melihat 
dirinya telanjang. Adam dan Hawa telah melanggar 
perintah tuhan, mereka telah jatuh ke dalam dosa.

Ketka tuhan datang ke taman eden, Adam 
dan Hawa bersembunyi karena telanjang. 
tuhan bertanya, “Siapa yang memberi 
tahu kalau kamu telanjang? Apakah kamu 
memakan buah dari pohon itu?”. Adam 
menyalahkan Hawa karena memberi buah itu 
kepadanya. Sedangkan Hawa menyalahkan 
ular karena telah menipu dirinya.

lalu tuhan membuat pakaian 
dari kulit binatang untuk mereka. 
tuhan menghukum dan mengusir 
mereka dari taman eden. Dan 
Tuhan menempatkan beberapa 
kerub dengan pedang yang 
menyala untuk menjaga jalan ke 
pohon kehidupan.



alkitaB& 
Pengetahuan

Selain itu, apakah adik-adik tahu 
bagaimana ular bergerak? Apakah 
berjalan dengan kaki? Atau dengan 
perut? iya, ular berjalan dengan 
perut yah adik-adik atau kita sebut 

“melata”. Tapi, tahukah adik-adik bahwa 
ular pada dahulu kala memiliki kaki? Banyak 
penelit-penelit ular menemukan bahwa 
ular memiliki dua lubang kecil dekat pada 

ekornya, lubang apakah itu? ternyata 
kedua lubang itu adalah tempat kaki yang 
diciptakan pada ular. Kemanakah kaki 
ular tersebut? Penelit meyakini ular-ular 
yang dahulunya memiliki kaki mengalami 
evolusi.* namun Alkitab mencatat bahwa 
ular dihukum oleh tuhan karena telah 
berdosa, sehingga dia berjalan dengan 
perutnya sampai sekarang ini.

ternyata pelukis-pelukis menggambarkan buah 
pengetahuan baik dan jahat sebagai kejahatan 

(dalam bahasa latn disebut mălum) digambarkan 
sebagai apel (dalam bahasa Yunani disebut 

mālum) karena memiliki kata yang hampir sama. 
tapi benar tdak sih buah pengetahuan yang baik 

dan jahat itu berbentuk apel? tidak yah adik-
adik, kita tdak pernah tahu buah pengetahuan 

yang baik dan jahat berbentuk sepert apa... Jadi, jangan sampai adik-adik mengira buah pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah apel. 

DDi taman eden, tuhan memberikan 
perintah untuk tdak memakan buah 

pengetahuan yang baik dan jahat. 
Menurut adik-adik, sepert apakah 
buah pengetahuan yang baik dan 
jahat itu? Apakah sepert ini        ? 

Pernahkah adik-adik mengira pohon 
buah pengetahuan yang baik dan 
jahat sepert pohon apel? banyak 

pelukis yang menggambarkan buah 
pengetahuan baik dan 

jahat sepert apel. 
Mengapa? 
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ceRitaku

Hari ini adalah 
pembagian rapot 
semester, Mira senang 
sekali karena berhasil 
mendapatkan juara 1 di 

kelas. Sore itu Ibu membelikan Mira sebuah 
boneka yang sangat menggemaskan.

“Wah! Lucu sekali bonekanya! Terima kasih 
ya, Bu. Aku akan rawat dia baik-baik”, ujar 
Mira dengan penuh senyum. Ketika sampai 
di kamar, Agnes, adik Mira yang masih 
kecil melihat boneka tersebut dan ingin 
memegangnya. “Kak Mira, aku mau pegang 
dong bonekanya “, ujar sang adik sambil 
memegang boneka itu.

Mira langsung menarik bonekanya, 
mendorong adiknya, dan berkata, 
“Enak saja, ini kan boneka aku!”, 
ujar Mira. Tanpa disengaja, Mira 
mendorong terlalu keras hingga 
adiknya terjatuh dan menangis. 
Ibu yang mendengar Agnes 
menangis, segera masuk ke kamar. 
“Mira, kenapa Agnes menangis?”, 
tanya Ibu. “Enggak tahu tuh Bu, ihh 
cengeng nangis terus”, kata Mira.

Ibu membawa Agnes keluar dan 
menghiburnya. Ketika Ibu pergi, 

Mira merasa gelisah, hatinya tidak nyaman 
karena sudah membuat adiknya menangis 
dan berbohong kepada Ibu. Mira merasa 
seperti ada sebuah suara di dalam hati yang 
berkata, “Mira, tidak baik perbuatanmu. 
Ayo minta maaf kepada Agnes dan Ibu.” 
Mira merasa bersalah dan pergi menemui 
Ibu.

“Bu, maafkan aku, aku berbohong. Agnes 
menangis karena aku mendorongnya”, 
ujar Mira. Mira juga meminta maaf kepada 
Agnes. Ibu pun tersenyum dan menjawab, 
“Tidak apa-apa Nak, Ibu bangga kamu 
berani mengakui kesalahan kamu. Tuhan 
Yesus juga pasti senang karena kamu telah 
jujur. Lain kali jangan diulangi ya”. 

hati Yang
Berbicara

Adik-adik, marilah kita 
senantiasa berusaha untuk 
hidup dengan hati nurani 

yang murni di hadapan Allah 
dan manusia (Kis 24:16). "...berfirmanlah 

TUHAN Allah 
kepada ular 

itu:"...terkutuklah 
engkau di antara 
segala ternak dan 
di antara segala 
binatang hutan; 

degan perutmulah 
engkau akan 

menjalar (Kej 3:14).

*https://news.nationalgeographic.com/2016/10/snakes-grow-legs-evolution/snakes-grow-legs-evolution/


