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ORANG TUA
MEnuruti

Halo adik-adik,
Apa kabar semuanya? 

Semoga adik-adik sehat 
selalu. Pelita Kecil kali ini 

akan membahas mengenai 
“Menurut Orang Tua”. 

Yuk, balik halaman 
selanjutnya, ya!

Temukan 

GAMES 

menarik 

di dalam!
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Tidak terasa ya kita 
sudah memasuki 
bulan November. 
Bagaimana kabar adik-
adik semua? 

Ngomong-ngomong di edisi 
Pelita Kecil kali ini akan 
membahas tentang pentngnya 
menurut kata orang tua. 
 
Apakah adik-adik selalu 
mengikut perintah & ajaran 
orang tua? Atau terkadang 
masih suka membantah? 
 
Terkadang mungkin permintaan 
papa mama kepada kita suka 
terasa banyak, atau misal 
mereka cerewet melarang ini 
itu, dan juga membuat kita 
melakukan sesuatu yang tdak 
selalu kita sukai.  
 
Tapi selama permintaan 
ataupun ajaran / nasihat 
mereka sesuai dengan ajaran 
Tuhan Yesus Kristus di Alkitab, 
alangkah baiknya jika sebagai 
seorang anak kita senantasa 
menghormat dan menurutnya. 

 
Di edisi kali ini juga yuk mari 
kita belajar bagaimana Yusuf 
menurut perkataan Yakub 
ayahnya hingga harus berjalan 
sampai jauh sekali untuk 
mengetahui kabar saudara-
saudaranya. 
 
Semoga adik-adik selalu dalam 
keadaan sehat, di dalam 
perlindungan Tuhan kita Yesus 
Kristus ya. Selamat membaca ;)

Hallo sahabat 
Pelita Kecil, 













Teng, Teng, Teng. 
Jam dinding 
berbunyi tga 
kali. Pintu kamar 
Lita terbuka dan 
mama Lita masuk 

melihat mainan panci dan 
kompor Lita yang tergeletak 
di lantai. Di atas kasur, Lita 
sedang asik menyusun piring-
piringan.
“Lita, kamu main-
main sepert 
ini, apakah PR 
kamu sudah 
selesai dikerjakan 
semua?”, tanya 
mama kepada 
Lita.
“Belum ma. Lita 
lagi tanggung 
nih, masakan 
Lita sudah mau 
matang.”
“Lita, apa yang 
mama katakan 
kemarin 
mengenai tugas 
dan main-
main?”

CERITAKU “Selesai mengerjakan tugas 
baru boleh main,” jawab Lita 
sambil berlari mengambil 
sendok dan garpu mainannya.
“Kalau begitu, ayo sekarang 
rapikan mainannya dan belajar 
dulu,” perintah mama kepada 
Lita.
“Tapi ma, Lita kan lagi 
tanggung. Nant aja deh ma 
belajarnya, setelah makan 
malam aja,” jawab Lita.

Nanti saja 
deh, ma !

Nanti saja 
deh, ma !
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Mama menghampiri Lita dan 
duduk di dekatnya.
“Lita, kemarin kan kita sudah 
sepakat akan hal ini. Ayo 
selesaikan PR kamu terlebih 
dahulu, atau mainan kamu 
akan mama simpan,” kata 
mama dengan suara yang 
lebih tegas.
Lita pun terdiam dan 
menjawab, “Baiklah ma, Lita 
akan mulai mengerjakan PR 
Lita.”

“Lita, kamu masih ingat cerita 
yang mama bacakan kemarin 
tentang Yusuf? Apa yang 
dia lakukan ketka ayahnya 
memerintahkan dia mencari 
saudaranya?”
“Dia langsung menjawab, ‘Ya 
bapa’,” jawab Lita.
“Betul. Dia tdak membantah 
perintah ayahnya dan 
langsung melakukan sepert 
yang diperintahkan. Lita juga 
belajar ya, agar bisa taat 

kepada perintah papa 
mama, sama sepert Yusuf 
yang taat kepada perintah 
ayahnya,” kata mama 
dengan tersenyum.

“Iya ma. Lita akan belajar 
agar bisa sepert Yusuf.”

“Terima kasih Lita. Sekarang 
mama bantu Lita untuk 

membereskan 
mainan ya, 
setelah itu 
Lita lanjut 
mengerjakan 

PR.”
“Terima kasih 
ma,” jawab 

Lita sambil 
memasukkan 
mainannya ke 
dalam kotak 
mainannya.

Efesus 6:1Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah 
demikian.
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Bantu Yusuf temukan jalan sampai ke 
tempat kakak-kakaknya, yuk!



JADWAL IBADAH ONLINE
GEREJA YESUS SEJATI

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 !

IBADAH SABAT (Live streaming) 
- Jumat , pkl 19.00-20.30 WIB 
- Sabtu pagi , pkl 09.30-11.00 WIB 
- Sabtu sore , pkl 15.00-16.30 WIB 
Link 
http://tjc.org/id/sabat 

IBADAH SABAT ANAK 
Sabtu, pkl 13.00-14.00 WIB 
Link 
http://tjc.org/id/sabat-anak

Informasi mengenai jadwal Ibadah 
online lainya boleh hubungi kami di 
pelitakecil.gyssunter@gmail.com
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