
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 :)

Tahukah adik-adik bahwa tubuh kita adalah 
Bait Allah yang harus dijaga kekudusannya?

Maka jagalah setiap anggota tubuh kita agar tetap 
melakukan hal-hal baik dan berkenan pada Tuhan.

Isilah titik-titik yang kosong dengan perbuatan 
apa saja yang bisa kita lakukan supaya 

tetap kudus di hadapan Tuhan. 
Selamat mengisi!

Kitab Bacaan:
Keluaran 
19:1-25, 
33:18-23
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TUHAN ITU 
KUDUS

Edisi 09 
Mei - Jun 2019

MATA:
1. Tidak mencontek waktu ujian
2. .............................................
3. .............................................

MULUT:
1. Tidak berkata-kata kasar
2. .............................................
3. .............................................

TANGAN:
1. Membantu ibu di rumah
2. .............................................
3. .............................................

KAKI:
1. Tidak berlarian di aula gereja
2. .............................................
3. .............................................

1Dalam perjalanan bangsa Israel di 
padang gurun, mereka telah berbuat 
jahat di mata Tuhan dengan membuat 
dan menyembah lembu emas. Tetapi 

karena kasih-Nya, Tuhan mengampuni 
mereka. Lalu Musa memohon penyertaan 
Tuhan di padang gurun dan meminta agar 
dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. 

2Namun tidak ada satu orang pun 
yang dapat melihat Tuhan karena 
Tuhan maha kudus (Ibr 12:14). 
Ketika Tuhan hendak turun di 

gunung Sinai, bangsa Israel diharuskan untuk 
menguduskan diri. Tapi tetap saja mereka 
tidak dapat mendekati gunung Sinai.

Amsal

4:23-27

3Tuhan berkata kepada Musa bahwa 
Dia akan lewat dengan segala 
kemuliaan-Nya di depan Musa. Tetapi 
wajah-Nya tidak akan diperlihatkan 

kepada Musa, sebab tidak mungkin orang 
melihat Tuhan dan tetap hidup.

4Tuhan juga berkata bahwa di 
dekatNya ada gunung batu, dan 
Musa dapat berdiri di sana. Ketika 
cahaya kemuliaan Tuhan lewat, 

Musa akan dimasukkan ke dalam sebuah 
celah dalam gunung batu itu dan diututupi 
oleh tangan Tuhan sampai Tuhan lewat. 
Kemudian Tuhan akan menarik tanganNya 
sehingga Musa akan melihat belakangNya 
saja, tetapi wajah Tuhan tidak akan 
kelihatan.
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Kain Putih
yang Bersih

CERITAKU

Di suatu Jumat malam, seperti biasa Mama 
membantu Melin menghafalkan ayat 
hafalan untuk Sekolah Sabat esok hari. Hari 
itu, ayat hafalannya adalah “Kuduslah kamu, 
sebab Aku kudus” (1 Petrus 1:16). Melin pun 
bertanya kepada mama, “Kudus itu artinya 
apa sih ma?”

Mama pun keluar dan mengambil 2 buah 
kain. Kain yang satu berwarna putih dan 
bersih, sementara yang satunya adalah 
kain penuh debu untuk membersihkan 
meja. Mama menunjukkan kedua kain 
tersebut dan berkata, “Coba Melin, 
dari kedua kain ini, yang mana yang 
Melin paling suka?”

“Yang putih dong ma. Kan kain lap 
itu jorok,” kata Melin.

“Nah, kudus itu artinya kita bersih 
tidak bernoda seperti kain putih ini. 
Setelah kita dibaptis, 
dosa manusia 
dihapuskan dan 
kita menjadi bersih. 
Namun, kalau kita 
melakukan hal 

ALKITAB& 
PENGETAHUAN

“Kuduslah 
kamu, sebab 
Aku kudus” 
(1 Petrus 1:16)

yang buruk dan tidak baik, 
maka kita akan seperti kain 

lap kotor. Awalnya kain ini bersih, namun 
karena dipakai di tempat yang kotor, maka 
ia tidak putih lagi.”

Setelah menjelaskan arti kudus, mama 
juga menceritakan kepada Melin bahwa 
kalau manusia ingin masuk ke surga, maka 
manusia harus berusaha menjaga dirinya 
tetap kudus. Karena Allah sangat mengasihi 
orang-orang yang berbuat baik dan sayang 
pada Tuhan.

“Wah, kalau gitu Melin harus jadi anak yang 
baik ya ma. Supaya bisa ketemu Tuhan di 
Surga nanti”, kata Melin.

Mama pun tersenyum dan berkata, ”Iya 
Melin. Yuk kita sama-sama berdoa supaya 

Tuhan membantu kita untuk terus 
menjadi anak baik dan menjaga 
kekudusan.”

CATATAN
SEKOLAH

SABAT

YANGYANG

di sini?di sini?

siapasiapa
sanggupsanggup
tinggaltinggal

Kualitas udara pun buruk 
karena di sekeliling 
hanya ada pasir dan 
angin yang besar, hal itu 
dapat mengubah bentuk 

bukit pasir yang menjadi jalan bagi 
orang yang berjalan. Oh iya, jangan 
lupa ada juga binatang yang bisa 
muncul kapanpun dari bawah pasir 
karena banyak binatang gurun yang 
bersembunyi di bawah pasir. 

Ternyata hidup di padang gurun sangat 
susah yah, siapa yang sanggup tinggal di 

padang gurun? Apalagi bangsa Israel yang 
hidup selama 40 tahun di padang gurun. 

Namun, sungguh ajaib, pakaian dan kasut 
mereka tidak rusak (Ul 29:5)! 

Betapa sungguh luar biasa 
penyertaan Tuhan bagi mereka!

Sepertinya menaiki 
unta di tengah 
padang gurun itu 
seru yah, seperti 
dalam film-film. 

Tunggu dulu, yuk sama-sama 
bayangkan bagaimana ya kira-
kira kalau tinggal di sana? 

Setiap siang hari panasnya 
mencapai 50°C, kulit sangat 
mudah untuk terbakar sinar 
matahari, belum lagi kalau kita 
mengeluarkan keringat terus 
menerus. Di malam hari, suhu 
di padang gurun bisa turun 

sampai 4°C, suhu yang sangat 
dingin. Pasti membuat kita 
bingung baju apa yang harus 
digunakan ketika siang begitu 
panasnya dan malam begitu 
dinginnya. 

Selain itu, air sangat jarang 
ditemukan! Kita akan kesulitan 
melakukan hal sehari-hari 
seperti minum, mandi, dan 
mencuci pakaian. Untuk 
mencuci pakaian di padang 
gurun, orang biasanya 
menggunakan garam daripada 
menggunakan air atau sabun. 
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