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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 :)
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Adik-adik, tebalkan garis putus-putus dan warnailah, 
lalu tuliskan 10 Perintah Tuhan pada 2 loh batu. Oh ya, di bawah 
2 loh batu sudah ada jawabannya, lho! Adik-adik hanya tinggal 

mengurutkan dan menuliskannya. Selamat mencoba!

1Di tengah perjalanan bangsa Israel 
ke tanah Kanaan, Musa naik ke atas 
Gunung Sinai untuk menerima Firman 
Tuhan pada dua loh batu. Karena 

Musa tdak kunjung turun juga, maka mulai 
khawatrlah bangsa itu dan mengerumuni 
Harun sambil berkata, “Buatlah bagi kami 
allah, karena kami tdak tahu apa yang 
terjadi terhadap Musa.”

2Maka Harun menyuruh bangsa itu 
mengumpulkan antng-antng emas 
kepadanya, kemudian dibentuknya 
anak lembu emas bagi mereka. 

Lalu bangsa itu mempersembahkan korban, 
menari-nari dan bernyanyi menyembah anak 
lembu emas yang dibuat oleh Harun.

3Tuhan berfirman kepada Musa, 
“Turunlah, sebab bangsa yang 
kaupimpin keluar dari Mesir 
telah menyimpang jalannya 

dan membuat anak lembu tuangan dan 
sujud menyembahnya. Maka biarlah Aku 
membinasakan mereka.” Tetapi Musa 
mencoba melunakkan hat Tuhan.

4Ketka Musa turun dari gunung, 
dilihatnyalah bangsa itu sedang 
menari-nari menyembah anak 
lembu emas. Maka bangkitlah 

amarah Musa, dilemparkannyalah dua loh 
batu dan dihancurkannya anak lembu emas 
itu. Setelah itu, dihukumnya bangsa itu 
dengan pedang. Lalu Musa kembali naik ke 
atas gunung untuk memohon pengampunan 
bagi bangsa Israel kepada Tuhan.

Kitab 
Bacaan:
Kejadian 
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Ingat dan kuduskanlan Hari Sabat
Jangan tamak

Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan
Jangan bersaksi dusta

Jangan membunuh
Jangan ada padamu, Allah lain dihadapan-Ku

Hormatlah ayah dan ibumu
Jangan berzinah

Jangan membuat patung dan menyembahnya
Jangan mencuri
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ALKITAB& 
PENGETAHUAN

Tuhan Yesus
yang Utama

KEESAAN 
TUHAN

KEESAAN
TUHAN

Halo teman-teman! 

Perkenalkan 
teman baru 

kita namanya 
Melvin. Hari 

ini, Melvin 
berulang tahun 

ke 10 dan sebagai 
hadiah, papa-mama 

membelikannya 
handphone baru 

karena teman 
sekolah Melvin 

sering membagikan 
informasi pelajaran 

melalui aplikasi chatting. 
Wah, Melvin senang 

sekali.

“Ingat ya Vin, kamu harus 
menggunakan handphone ini 
dengan bijaksana”, kata papa. 
“Siap! Terima kasih papa, 

mama!”, kata Melvin. 

Namun sayang, Melvin lupa nasihat 
ayahnya. Karena banyak teman yang 
mengajaknya bermain game, Melvin 
menjadi kecanduan akan handphone. 
Kapanpun dan dimanapun, bahkan saat 
kebaktan Sabat di gereja, Melvin selalu 
memikirkan gamenya. Melvin tdak 
pernah lagi berdoa dan baca alkitab 
setap malam.

Suatu pagi ketka bangun tdur, Melvin 
kaget karena matanya tdak dapat 
melihat dengan jelas dan pandangannya 
kabur. Melvin pun menangis memanggil 
papa-mama. Orangtua Melvin tahu mungkin 

CERITAKU

Tuhan sedang menghukum Melvin, mereka 
pun langsung mengajak Melvin berdoa. 

“Melvin, mungkin ini terjadi karena Tuhan 
sedih melihatmu sangat mencintai game 
dan tdak ada waktu untuk Tuhan. Secara 
tdak sadar, kamu telah menjadikan 
handphone sebagai allah lain di hatmu. 
Tuhan Yesus mau kamu mendekat kepada-
Nya dan menjadi yang utama dalam hatmu. 
Ayo nak, kita sama-sama berdoa kepada 
Tuhan”, ujar mama.

Mereka pun berdoa bersama. “Dalam nama 
Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus ampunilah 
Melvin, mohon Engkau memimpin dan 
mengasihani anak kami. Haleluya. Amin.”, 
kata mama. 

Puji Tuhan, selesai berdoa matanya kembali 
normal! Melvin sadar bahwa ia sudah 
jauh dari Tuhan. Dia pun bertekad untuk 
mendekat kepada Tuhan dan tdak lagi 
bermain handphone terus menerus.

Apakah Melvin bisa memenuhi tekadnya? 
Tunggu kelanjutan cerita Melvin di edisi 
berikutnya ya.

Jawab Yesus: 
“Hukum yang terutama 
ialah: Dengarlah, hai 

orang Israel, Tuhan Allah 
kita, Tuhan itu esa.

Markus 12:29

● Ulangan 6:4. Dengarlah, hai orang 
Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu 
esa!

● Maleakhi 2:15. Bukankah Allah yang 
Esa menjadikan mereka daging dan 
roh? Dan apakah yang dikehendaki 
kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi 
jagalah dirimu! Dan janganlah orang 
tdak seta terhadap isteri dari masa 
mudanya.

● Markus 12:29. Jawab Yesus: “Hukum 
yang terutama ialah: Dengarlah, hai 
orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu 
esa.

● Markus 12:32. Lalu kata ahli Taurat itu 
kepada Yesus: Tepat sekali, Guru, benar 
kata-Mu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa 
tdak ada yang lain kecuali Dia.

● Yohanes 5:44. Bagaimanakah kamu 
dapat percaya, kamu yang menerima 
hormat seorang dari yang lain dan yang 
tdak mencari hormat yang datang dari 
Allah yang Esa?

● 1Korintus 8:4. Tentang hal makan 
daging persembahan berhala kita tahu: 
“tdak ada berhala di dunia dan tdak 
ada Allah lain dari pada Allah yang 
esa.”

● 1Timotus 1:17. Hormat dan kemuliaan 
sampai selama-lamanya bagi Raja 
segala zaman, Allah yang kekal, yang 
tak nampak, yang esa! Amin.

● 1Timotus 2:5. Karena Allah itu esa dan 
esa pula Dia yang menjadi pengantara 
antara Allah dan manusia, yaitu 
manusia Kristus Yesus,

● Yudas 1:25. Allah yang esa, Juruselamat 
kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, 
bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, 
kekuatan dan kuasa sebelum segala 
abad dan sekarang dan sampai selama-
lamanya. Amin.

Nah sekarang, apa ya art sebenarnya 
dari kata “esa”? Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, “esa” berart 
tunggal, satu; bersifat tunggal, tdak 
bersekutu. Jadi, ketka dikatakan Allah 
itu esa artnya Tuhan Yesus adalah satu-
satunya Allah yang boleh kita percaya 
dan kita sembah, tdak ada lagi 
allah lain selain Dia. Dan 
hanya Tuhan Yesus yang 
boleh menjadi nomor 
satu di hat kita.

Tahukah adik-adik bahwa di dalam 
Alkitab ada sembilan ayat yang 
dengan jelas menuliskan bahwa 

Tuhan itu esa?

ALKITAB

Nah jadi, adik-adik sekarang sudah tahu kan apa art dari Allah itu esa?
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