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4Dan benar saja, Tuhan menepat 
janji-Nya kepada Abraham. Sara pun 
mengandung dan melahirkan seorang 
anak laki-laki tepat sepert yang Tuhan 

katakan. Lalu dinamailah anak itu Ishak, karena 
katanya, “Allah telah membuat aku tertawa.”

Ayo adik-adik cari 5 perbedaan dari 2 gambar 
Abraham dan Sarah di bawah ini! Lingkari perbedaan 

yang ada, setelah itu kalian bisa mewarnainya...

Senin - Jumat    Pk 07.00 Kebaktan Doa Pagi
Jumat             Pk 19.05 Kebaktan Doa
Sabtu             Pk 09.45 Kebaktan Sabat Pagi
Sabtu              Pk 10.00  Kebaktan Sabat Anak
Sabtu              Pk 11.30 Pemahaman Alkitab
Sabtu              Pk 14.00 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...

Kitab 
Bacaan:
Kejadian 
18, 21:1-7

3Sara yang 
mendengarkan pada 
pintu kemah tertawa 
dalam hat dan berpikir, 

“Bagaimanakah aku akan 
memiliki anak sementara aku 

dan suamiku sudah tua?” Lalu 
berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, 

“Mengapa Sara tertawa? Adakah sesuatu 
yang mustahil untuk Tuhan?”

2Suatu hari ketka Abraham 
sedang beristrahat di kemahnya, 
dia melihat ada tga orang berdiri 
di hadapannya. Abraham pun 

menyambut mereka dengan ramah dan 
mempersiapkan makanan bagi mereka. 
Lalu mereka berkata kepada Abraham, 
“Sesungguhnya Aku akan 
kembali kepadamu tahun 
depan. Pada waktu 
itulah Sara, 
isterimu, akan 
mempunyai 
seorang anak 
laki-laki.”

1Abraham adalah seorang yang dikasihi 
Allah. Dia pergi meninggalkan kampung 
halamannya di Haran untuk pergi ke 
satu tempat yang sudah dijanjikan oleh 

Tuhan. Abraham sudah berumur 99 tahun, 
tetapi dia belum memiliki anak.
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Ah, Tuhan ALLAH! 
Sesungguhnya, Engkaulah 

yang telah menjadikan langit 
dan bumi dengan kekuatan-
Mu yang besar dan dengan 
lengan-Mu yang terentang. 
Tiada suatu apapun yang 

mustahil untuk-Mu! 
(Yeremia 32:17)

Dulu, saya mengira 
bahwa saya tertawa 
hanya pada hal-hal yang 
lucu. Ternyata tdak! Saya 
dapat tertawa karena hal 
sederhana sepert ketka 
sangat gugup karena harus tampil di 
depan banyak orang, ketka saya tdak 
bisa mengerjakan soal dari nomor 
pertama di ulangan matematka, atau 
bahkan ketka saya sedang terluka 
karena teman tdak 
sengaja melukai saya. 

Mengapa tertawa itu pentng? Ternyata 
ketka kita tertawa, ada hormon serotonin 
yang terlepaskan ke otak kita. Hormon 
ini yang membuat kita “merasa nyaman” 
dan mengubah kita menjadi lebih tenang. 
Tertawa juga salah satu cara untuk 
mendekatkan diri dengan teman-teman 
kita dan membuat kita lebih nyaman 
dengan yang lain, coba deh cari cara untuk 
bisa membuat teman kita tertawa. Bahkan 
ada penelitan yang mengatakan bahwa 
tertawa dapat membuat sistem imun kita 
lebih baik dalam melawan penyakit. 

Ternyata “tertawa” adalah suatu hal yang 
sederhana namun banyak manfaatnya 
ya adik-adik. Tuhan Yesus kita sungguh 
ajaib bukan? Dia memberikan kita hadiah 
yaitu menjadikan kita dapat “tertawa”. 
Namun jangan sampai hadiah yang telah 
Tuhan berikan ini kita 
gunakan untuk 
hal yang tdak 
baik ya, sepert 
mentertawakan 
teman, atau 
mentertawakan 
perbuatan 
Tuhan. 

Nah, sekarang coba 
ingat-ingat hal apa yang 
dapat membuat kita tertawa lalu bagikan 
kepada teman kalian dan buat dunia ini 
menjadi lebih sukacita! 

hadiah 
dari 

tuhan

hadiah 
dari 

tuhan

Kata orang, 
kita tertawa 

sebanyak 
17 kali sehari, 

benarkah
 itu? 

Hormon serotonin membuat kita “merasa nyaman” dan mengubah kita menjadi lebih tenang

Adik-adik, baptsan air di Gereja Yesus 
Sejat harus dilakukan di sumber air yang 
hidup, sepert laut, sungai, air terjun, 
dan lain-lain sesuai dengan apa yang 
diperintahkan Tuhan dalam Alkitab.
Nah, pada tanggal 2 Agustus 1989 di 
Miri, Sarawak-Malaysia, terjadi sebuah 
keajaiban!
Pada hari itu, kemah doa Gereja 
Yesus Sejat di Miri, Sarawak akan 
mengadakan baptsan air. Biasanya 
mereka mengadakan baptsan air di laut 
di dekat kota Miri. Tetapi karena angin 
kencang, ombak, dan hujan, cukup sulit 

untuk mengadakan baptsan air di laut 
pada saat itu. Anehnya, seorang pendeta 
kemudian mendengar suara gemercik air 
di bukit terdekat. Ketka ia berjalan ke 
sana untuk melihatnya, ia terkejut karena 
ia menemukan sebuah air terjun. Air 
yang dihasilkan oleh air terjun tersebut 
tepat setnggi pinggang orang dewasa, 
sehingga sangat cocok untuk baptsan air. 
Baptsan air pun diadakan di air terjun 
tersebut. Keesokan harinya, air terjun itu 
menghilang dan tdak pernah ditemukan 
lagi sampai sekarang.
Bukankah hal ini sungguh ajaib?
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