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Halo adik-adik,
Apakah kalian sedang kuatr 
dan takut karena pandemi 

ini? PELITA KECIL edisi ini akan 
mengajak adik-adik untuk 

selalu berdoa kepada Tuhan 
dan serahkan kekuatran kita... 

doa
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Adik-adik sekalian, apa kabar? 
Semoga semua dalam keadaan 
sehat dan tetap semangat 
memasuki tahun ajaran baru 
di sekolah, serta semakin giat 
mengikut Sekolah Sabat.

Mungkin ada yang takut atau 
gelisah melihat kondisi sekarang. 
Tapi Pelita Kecil edisi kali ini mau 
membagikan sebuah inspirasi 
cerita dari Alkitab bagaimana 
ketka seluruh awak dan kondisi 
kapal sudah sangat mengerikan, 
namun iman kepada Tuhan Yesus 
dibuktkan oleh kuasa-Nya yang 
begitu besar dan selalu menjadi 
kekuatan serta jalan keluar umat 
yang percaya.

Selain itu, ada cerita pendek yang 
menceritakan bagaimana Tuhan 
memelihara dan menjaga anak-
anak-Nya.

Nahhh… tapi bukan cuma soal 
Firman Tuhan aja, tapi ada juga 
pojok ilmu pengetahuan biar 
adik-adik jadi tambah pintar 
dan walaupun mungkin belum 
berkesempatan pergi jalan-jalan 
ke Danau Galilea, tapi coba cek 
ke halaman dimana kamu bisa 
tau lebih dalam mengenai tempat 
tersebut.

Dan juga sepert biasa ada pojok 
kreasi untuk bisa kamu kerjakan 
bersama kakak, adik ataupun 
papa mama.

Akhirnya, tm Pelita Kecil cuma 
mau mengingatkan agar adik-
adik selalu ingat untuk memuji 
memuliakan Tuhan Yesus, rajin 
baca Alkitab dan berdoa.

Tuhan Yesus Kristus 
memberkati!

Haleluya !Haleluya !



Pernahkah adik-adik 
melihat badai? Biasanya 
ketka badai, langit 
akan tampak sangat 

gelap dan angin bertup dengan 
kencang. Tidak hanya itu, hujan 
deras turun membasahi bumi 
dan kilat tdak hent-hentnya 
bergemuruh. Ketka badai 
terjadi, apa yang adik rasakan? 

Terkadang badai besar dapat 
membuat kita merasa takut 
dan cemas, bahkan papa dan 
mama juga bisa merasakan 
hal tersebut lho. Tapi Tuhan 
mengingatkan, jika kita takut 
dan cemas, kita bisa bersandar 
kepada Tuhan Yesus. Yuk kita 
tengok satu kisah di Alkitab 
tentang badai.

Angin Ribut
Redalahkitab Bacaan:

 Markus 
4:35-41
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Waktu itu, Tuhan Yesus dan 
murid-murid-Nya naik sebuah 
perahu untuk menyeberangi 
danau Galilea. Kemudian 
Tuhan Yesus pergi ke bagian 
belakang kapal dan tertdur 
di sebuah tlam. Ketka Yesus 
tertdur nyenyak, tba-tba langit 
menjadi gelap. angin taufan pun 
mengamuk di danau itu. Perahu 
itu kemasukan air dan semakin 
lama semakin banyak. Murid-
murid pun takut dan merasa ada 
dalam bahaya. Mereka berlari 
membangunkan Tuhan Yesus. 
Lalu, Tuhan Yesus bangun dan 
berkata kepada badai itu untuk 
tenang. 

Dan benar Adik-adik! Angin 
ribut pun langsung reda dan 
danau pun segera tenang. Tuhan 
Yesus kemudian berkata kepada 
murid-murid,”Mengapa kamu 
begitu takut? Mengapa kamu 
tdak percaya?”. Saat itu murid-
murid sangat heran melihat 
kuasa Tuhan Yesus.

Itulah sebabnya adik-adik. Jika kita merasa 
cemas dan kuatir, kita bisa berdoa kepada 
Tuhan Yesus dan percaya bahwa Ia akan 

melindungi kita. Amin.



Tahukah kamu 
bahwa Danau Galilea 
merupakan salah satu 
tempat yang penting 

di Israel?

Sepert namanya, 
Danau Galilea berada 
di daerah Galilea. Ada 
beberapa kota yang 

terletak di pinggir Danau 
Galilea, yaitu kota Tiberias, 
Genesaret, dan Kineret. 
Karena itu, Danau Galilea 
sering disebut juga sebagai 
Danau Tiberias (Yoh 6:1), 
Danau Genesaret (Luk 5:1), 
atau Danau Kineret (Bil 34:11).

Danau Galilea sangat kaya 
akan ikan air segar. Orang-
orang yang tnggal di daerah 
Danau Galilea bekerja sebagai 
penjala ikan, sama sepert 
Petrus, Andreas, Yakobus, 
dan Yohanes. Di sinilah Tuhan 
Yesus memanggil murid-
murid-Nya yang pertama 
kali, mengubah mereka dari 
penjala ikan, menjadi penjala 
manusia. 

seputar

danau
galilea 

seputar

danau
galilea 
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Tetapi di sini jugalah murid-
murid Yesus kembali menjala 
ikan setelah Yesus mat, 
padahal telah sekian lama 
mereka mengikut Yesus 
menjadi penjala manusia. 
Tetapi Tuhan Yesus mengasihi 
mereka. Dia menampakkan 
diri-Nya kepada murid-
murid-Nya dan 
menguatkan 
hat mereka 
sehingga 
mereka kembali 
semangat 
mengikut Yesus.

Karena kondisi 
alam, Danau 
Galilea sering 
diterpa angin 
kencang. 
Cerita yang 
Adik-adik baca di bagian 
Pengajaran Alkitab adalah 
salah satu kejadian angin 
kencang di danau tersebut. 
Selain itu, dicatatkan juga di 

Alkitab ketka murid-
murid pergi sendiri 
menyeberang, tba-
tba turun angin 
kencang (Mat 14:22-
23). Namun Tuhan 
Yesus melihat mereka 
dan berjalan di atas 
air menghampiri 
mereka. Yesus 

menenangkan mereka dan 
pergi menyeberang bersama 
mereka.

Dalam hidup kita, sering 
kali kita dihadapkan dengan 
berbagai masalah dan 
ketakutan. Tetapi jika kita 
berseru kepada Tuhan Yesus, 
maka dengan kasih-Nya, Dia 
akan melindungi kita.

“Serahkanlah segala 
kekuatiranmu kepada-Nya, 
sebab Ia yang memelihara 
kamu” (1 Petrus 5:7)



Pa, mau pergi ke 
mana?” kata Lita 
ketka melihat 
ayahnya yang 
mengambil kunci 

mobil.
“Papa mau pergi ke kantor 
Lita. Hari ini Papa harus 
menyelesaikan tugas papa 
untuk bulan ini.”
“Tapi Pa, kan lagi banyak virus 
beterbangan di luar sana. Nant 
kalau Papa sakit bagaimana?” 

jawab Lita dengan mata yang 
mulai berkaca-kaca. “Kemarin 
Lita dengar di TV kalau 
virusnya seram, Pa. Lebih baik 
Papa di rumah saja daripada 
kena virus itu”, lanjut Lita.

Papa menaruh tas yang 
sudah dipanggulnya dan 
menghampiri Lita. “Lita, Papa 
hari ini ada pekerjaan dan 
harus pergi ke kantor. Kalau 
tdak, nant pekerjaan Papa 

Pa, Jangan 
Pergi ...
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tdak selesai bagaimana?”
“Tapi Pa…”, terdengar suara 
Lita yang mulai pecah karena 
sedih.
“Lita khawatr ya kalau Papa 
jatuh sakit?” tanya Papa. Lita 
hanya mengangguk pelan.

“Lita masih ingat tdak cerita 
tentang burung dan bunga 
yang Tuhan Yesus ceritakan di 
atas bukit?”
“Masih ingat, Pa”, jawab Lita.
“Lita ingat siapa yang 
memberikan makanan kepada 
burung-burung di langit? Atau 
yang memberikan pakaian 
yang indah kepada bunga-
bunga di padang?”
“Tuhan Yesus kan, Pa?”
“Betul Lita, Tuhan Yesus yang 
menyediakan”, kata Papa. 
“Kalau Tuhan Yesus sangat 
memperhatkan burung dan 
bunga, apalagi kita anak-anak-
Nya. Dia lebih mengasihi kita.”

Sambil mengusap air matanya, 
Lita bertanya, “Jadi apakah 
Tuhan Yesus akan memelihara 
Papa?”.
Papa tersenyum dan 
menjawab, “Tuhan Yesus 
akan memelihara anak-anak-
Nya yang berseru kepada-
Nya. Meski begitu, bukan 
berart kita bisa seenaknya 
saja. Tetapi kita tetap harus 
berjaga-jaga juga.”

Lita terdiam sejenak, 
kemudian dengan pelan 
berkata, “Kalau begitu, kita 
sama-sama doa ya Pa, agar 
Tuhan Yesus menjaga Papa di 
kantor hari ini.” Papa dan Lita 
pun berdoa bersama. Setelah 
selesai berdoa, Papa terlihat 
kembali memanggul tasnya 
dan berangkat kerja.

“Serahkanlah segala 
kekuatiranmu kepada-Nya, 
sebab Ia yang memelihara 
kamu.”(1 Petrus 5:7)



Hallo adik-adik semuanya! Yuk, kita membuat kapal dari kertas origami. 
Adik-adik cukup siaplan selembar kertas origami, lalu ikut langkah 

melipatnya sesuai petunjuk di bawah ini. 
Hasil jadinya sepert gambar di paling bawah, ya. Selamat mencoba, ya!
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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 !
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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


