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Halo adik-adik! 
Haleluya, salam damai sejahtera 
dari Tim Pelita Kecil.

semoga adik-adik semua 
bersama keluarga dalam keadaan 
sehat selalu.
Tidak terasa dua bulan sudah 
berlalu dan kini kami menyapa 
lagi sambil membawa sebuah 
tema baru yang adalah saLING 
MENGasIHI.

Di zaman sekarang saat banyak 
orang menjadi egois, hanya 
mementingkan diri sendiri 
demi mencapai keberhasilan & 
kebahagiaan sendiri, terkadang 
kita suka lupa perintah Tuhan 
Yesus untuk mengasihi orang lain.

Di edisi kali ini adik-adik akan 
bisa belajar bagaimana Dorkas 
atau Tabita dapat mengasihi 
sesama dengan begitu hebatnya, 
sekaligus juga di pojok cerita, 
mari kita ambil pelajaran dari 
kisah Lita tentang mengasihi 
orang tua.

Yuk kita belajar setiap hari 
semakin bisa mengasihi Tuhan 
Yesus, orang tua, kakak-adik, 
saudara, hingga teman seiman 
ataupun di sekolah. Karena 
apabila kita bisa mengasihi 
sesama, tentunya Tuhan Yesus 
pun akan jauh mengasihi kita.
Jangan lupa untuk selalu berdoa 
memohon kepenuhan roh Kudus 
agar kiranya kita dapat diberikan 
kemampuan untuk selalu 
mengasihi & mengerti kehendak 
Tuhan Yesus ya.

sampai jumpa lagi di edisi 
berikutnya.

salam terkasih,

Tim Pelita Kecil
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A
lkitab beberapa kali 
menuliskan tentang 
janda. Tahukah adik-
adik apakah janda itu? 
Janda adalah seorang 

wanita yang telah menikah 
dan kemudian ditinggalkan 
oleh suaminya (bisa karena 
meninggal dunia atau 
diceraikan). 

JANDA
DALAM
ALKITAB



“... Sama seperti 
Aku telah mengasihi 

kamu demikian pula kamu 
harus saling mengasihi. 

Dengan demikian semua orang 
akan tahu, bahwa kamu adalah 

murid-murid-Ku, yaitu 
jikalau kamu saling 

mengasihi.”
(Yohanes 13:34-35)

Bila kita baca alkitab dengan 
teliti, kita dapat menemukan 
bahwa janda-janda di dalam 
alkitab biasanya digambarkan 
dengan hidup yang miskin 
atau berkekurangan (lihat: 
Markus 12:42,  Yakobus 
1:27, Keluaran 22:22). Hal ini 
dikarenakan bangsa Israel 
menganut prinsip di mana 
laki-laki memiliki status lebih 
tinggi daripada perempuan. 
sehingga ketika ditinggalkan 
oleh sang suami, janda 
tersebut memiliki kesulitan 
untuk mencari nafkah.

Keadaan itulah yang terjadi 
di zaman Dorkas. oleh 
sebab itu, Dorkas dengan 
kasihnya memberikan apa 
yang bisa dia lakukan kepada 
mereka. salah satunya adalah 
dengan membuatkan pakaian 
bagi para janda. Kasihnya ini 
sangat dirasakan oleh mereka, 
sehingga ketika Dorkas 
meninggal, mereka berkumpul, 
menangis, dan mau bersusah 
payah untuk mencari Petrus.

Hari ini, apa yang 
bisa kita lakukan 
untuk menunjukkan 

kasih kepada orang-
orang di sekitar kita? 

Yuk, kita sama-sama 
menunjukkan kasih kita kepada 
sesama, agar orang-orang 
dapat merasakan kasih Tuhan 
melalui kita.







Hallo adik-adik semuanya! Kali ini kita akan membuat pembatas 
buku berbentuk hati dari kertas origami. Nantinya dapat kalian 
gunakan sebagai batas atau tanda setelah membaca alkitab 

maupun buku, supaya memudahkan kalian jika ingin meneruskan 
membaca. Ikuti langkah-langkahnya, ya... selamat mencoba! :)

1. Lipat kertas menjadi dua bagian.
2. Lipat lagi menjadi dua bagian lalu buka.
3. Lipat ujung kiri ke tengah lipatan secara diagonal.
4. Lipatan ujung kanan ke tengah lipatan secara diagonal,    
    pastikan sisi kiri dan kanan bertemu di tengah.
5. Tekuk bagian bawahnya sedikit.
6. Lalu tekuk sisi-sisi di bagian bawah agar membentuk seperti  
    hati.
7. selipkan halaman yang ingin kamu tandai ke dalam ‘hati’    
    tersebut dan jadilah pembatas buku berbentuk hati!
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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 !
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JADWAL IBADAH oNLINE
GEREJA YESUS SEJATI - SUNTER

kELAS SABAT (Sabtu)
Batita* (1-2 th)   11.30-12.00
sabat a (3-5 th)   12.30-13.30
sabat B (1-3 sD)     12.30-13.30
sabat C (4-6 sD)     12.30-14.00
sabat D (7-9 sMP)     13.30-14.45
sabat E (10-12 sMa)  12.50-14.15

kELAS MINGGU
Indria* (3-5 th)   09.00-10.15
Madya* (4-6 sD)  09.00-10.30
Tunas Muda & remaja  13.00-14.30
(7-9 sMP & 10-12 sMa)

Catatan:
1. semua waktu dalam WIB
2. semua ibadah dilakukan secara online, 
    silahkan hubungi kami di nomor 0818-600-678     
    untuk mendapatkan link ibadah.
3. Info lengkap silakan masuk ke link 
   bit.ly/wjsunter
*Kelas sabat Batita ada di minggu ke-2&4
*Kelas Minggu Indria hanya ada di minggu ke-4
*Kelas Minggu Madya hanya ada di minggu ke-1


