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Halo adik-adik,
Apa kabarnya semua? Semoga 
adik-adik sehat selalu. Pelita 
Kecil kali ini akan mengajak 
kita untuk mengenal Hari 

Sabat. Yuk, kita baca!
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Pelita Kecil kembali menyapa 
dan tdak terasa ya kita sudah 
memasuki tengah tahun 2021.

Setelah 5-6 bulan berturut-
turut belajar dalam kondisi 
online, segera adik-adik akan 
libur sejenak sebelum memulai 
pelajaran baru di kelas yang baru. 
Selalu semangat ya! ;)

Nah berbicara tentang libur 
sejenak, di edisi kali ini Pelita Kecil 
juga akan membahas tentang 
hal serupa yaitu “istrahat” 
secara rohani yang Tuhan Yesus 
namakan “Sabat”.

Sebuah waktu yang Tuhan Yesus 
tetapkan agar kita dapat berhent 
dari pekerjaan atau kesibukan 
dunia kita untuk memuji dan 
memuliakan nama-Nya. Sama 
sepert ketka Tuhan kita juga 
berhent serta memberkat hasil 
karya ciptaan-Nya.

Selain itu, jika adik-adik 
penasaran tentang bagaimana 
cara mengetahui kapan hari Sabat 
itu, sudah kami siapkan Pojok 
Ilmu Pengetahuan yang berasal 
dari Alkitab untuk dibaca.

Sekali lagi Pelita Kecil hendak 
mengingatkan adik-adik, seberapa 
pun sibuknya kita, walaupun 
ada ujian sekolah, PR, atau 
bahkan undangan ulang tahun 
teman dan lain-lain, kiranya kita 
selalu berusaha untuk dapat 
menguduskan hari Sabat agar 
senantasa menyenangkan hat 
Tuhan Yesus Kristus.

Selamat membaca & 
Tuhan Yesus menyertai

Haleluya !Haleluya !







Adik-adik, tahukah 
kalian apa itu hari 

Sabat? Manusia menghitung 
satu hari dari jam 12 tengah 
malam sampai ke tengah 

malam lagi. 

Ini adalah cara 
penghitungan hari 
Romawi yang diikuti 
sampai saat ini. 

Tetapi mari kita lihat 
seperti apa sih satu 
hari di Alkitab itu.

sabat itu kapan, sih?

Ketka Tuhan menciptakan 
alam semesta dan isinya, 
di akhir hari penciptaan 
selalu ada perkataan 

yang diulang yaitu, “Jadilah 
petang dan jadilah pagi.” Inilah 
satu hari menurut Alkitab, yaitu 
dari matahari terbenam sampai 
matahari terbenam berikutnya. 

“Dan Allah menamai terang 

itu siang, dan gelap itu m
alam. 

Jadilah petang dan jadilah
 pagi, 

itulah hari pertama.” 
Kejadian 1:5
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Orang-orang Yahudi 
tahu tentang hal ini 
dan mengikutnya, 
sama sepert 
Nehemia ketka 
menyuruh menutup 
pintu gerbang pada 
hari Sabat (Nehemia 
13:19). Orang Yahudi 
hari ini juga masih 
menggunakan cara 
yang sama dalam 
menghitung hari loh.

Lalu bagaimana dengan hari 
Sabat? Dalam penulisan 
di Alkitab, hari-hari dalam 
seminggu diberi sebutan 

nama yang berhubungan dengan 
Sabat. Misalnya, hari Minggu 
disebut sebagai “hari pertama 
dari Sabat” (Markus 16:9). Hari 
Jumat disebut sebagai “hari 
persiapan” (Matus 27:62) 
atau “hari menjelang Sabat” 
(Markus 15:42). Dengan 
tersiarnya injil, hari Sabat juga 
menjadi nama hari di negara 
lain: Sabado (Portugis), 
Sabato (Itali), Subbota 

(Rusia), Sabtu (Indonesia).

Jadi kapan hari 
Sabat itu? Dengan 
perhitungan hari 
kita saat ini, hari 

Sabat adalah dari hari 
Jumat pada saat matahari 
terbenam, sampai 
kepada Sabtu matahari 
terbenam. Jadi ketka 
sudah memasuki hari 
Jumat matahari terbenam, 
ingatlah bahwa itu sudah 
saatnya bagi kita untuk 
memasuki hari Sabat.

SUMBER:
https://tjc.org/elib-single-item-display/?type=pub&langid=1&
parentid=26141&itemid=26179
https://tjc.org/elib-single-item-display/?type=pub&langid=1&
parentid=26141&itemid=26160

Yuk, mari kita 
bersama-sama 
mengingat dan 
menguduskan 
Hari Sabat!
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Hallo adik-adik semuanya! Yuk, kita membuat 
gereja dari bentuk amplop. 
Caranya adalah:
1. Guntng pola di bawah ini
2. Hias dan warnai sesuai dengan kreasi 
masing-masing

3. Guntng pintu (1) dan jendela (2) lalu 
tempel di bagian luar amplop, untuk pintu 
cukup rekatkan bagian atasnya saja.
4. Guntng Salib (3) dan ayat Alkitab (4) lalu 
tempel di bagian dalam.
5. Selamat mencoba!

1 23
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Hasil akhirnya sepert ini ya, adik-adik!

bagian luar

bagian dalam



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 !

IL
LU

ST
R

A
SI

: F
R

E
E

PI
K

.C
O

M

JADWAL IBADAH ONLINE
GereJA yeSuS SeJATI - SuNTer

KELAS SABAT (SABTU)
Batta*   1-2 Tahun  11.30-12.00
Sabat A (Indria)  3-5 Tahun  12.30-13.45
Sabat B (Pratama)  SD Kelas 1-3  12.30-13.30
Sabat C (Madya)  SD Kelas 4-6  12.30-13.45
Sabat D (Tunas Muda) SMP Kelas 7-9 13.30-14.45
Sabat E (Remaja)  SMA Kelas 10-12 12.50-14.15
KELAS MINGGU
Tunas Muda & remaja SMP Kelas 7-9 13.00-14.30
    SMA Kelas 10-12

KETERANGAN
1. Semua waktu dalam WIB
2. Kelas Batita hanya ada di    
    minggu ke-4
3. Semua Ibadah dilakukan  
    secara ONLINE
4. Link ibadah dan info   
   selengkapnya dapat dilihat  
  di E - Warta Jemaat
  Silakan masuk ke link: 
  bit.ly/wjsunter


