
Untuk Orang TuaUntuk Orang TuaUntuk Orang TuaUntuk Orang Tua    

Sepanjang minggu ini kita 

akan belajar bersama anak-

anak agar kita dapat 

menolong orang lain dengan 

perkataan yang baik. 

Pembahasan   : Kejadian 40:1-23 

Penerapan bagi orang tua : Sebagai orang tua marilah kita 

menjadi contoh bagi anak-anak kita bagaimana cara 

menolong orang lain dengan perkataan. 

 

Langkah Saat Teduh Bersama AnakLangkah Saat Teduh Bersama AnakLangkah Saat Teduh Bersama AnakLangkah Saat Teduh Bersama Anak    

1. Berdoalah bersama untuk memohon pimpinan Tuhan 

2. Ajaklah anak bernyanyi sesuai dengan Firman Tuhan 

yang akan di sampaikan pada hari itu 

3. Bacakanlah Firman Tuhan dan renungan dengan cara 

yang dimengerti anak-anak 

4. Berdoa kembali bersama memohon pertolongan Tuhan 

untuk bisa menerapkan Firman Tuhan dalam kehidupan 

sehari-hari 

    

    



Senin 16 Februari, 2009Senin 16 Februari, 2009Senin 16 Februari, 2009Senin 16 Februari, 2009    

Kejadian 37:3-4, 28 Kejadian 39:20-21 

Yusuf adalah anak yang paling dikasihi Yakub. Hal ini 

membuat saudara-saudara Yusuf yang lain iri. 

Pada suatu saat saudara-saudaranya menjual dia ke 

pedagang Ismael. Lalu Yusuf di bawa ke Mesir. 

Di Mesir, Yusuf bekerja pada Potifar, seorang kepala 

pengawal raja.  Tapi karena sesuatu yang tidak 

dilakukannya Yusuf di tangkap oleh Potifar dan dimasukan 

penjara. Di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf sehingga 

akhirnya dia bisa menjadi orang kepercayaan kepala 

penjara. 

Adik-adik, dari cerita ini kita mau 

belajar bahwa walau pun hidup Yusuf 

tidak enak karena dia dibenci saudara-

saudaranya, dijual ke Mesir dan di 

Mesir Yusuf dimasukan ke penjara, tapi 

Tuhan senantiasa  menyertai 

Yusuf.Begitu juga dengan kita, Tuhan senantiasa menyertai 

kita. 

Doa:  

Tuhan, terimakasih karena Tuhan senantiasa menyertai 

kami di sepanjang hidup kami. Terimakasih Tuhan. Dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 

 



Selasa 17 Februari,2009Selasa 17 Februari,2009Selasa 17 Februari,2009Selasa 17 Februari,2009    

Kejadian 37:13 ; 39:4; 39:21 

Sewaktu di rumah, Yusuf taat kepada ayahnya, Yakub. Apa 

yang ayahnya perintahkan dia langsung lakukan. Di Mesir, 

walau pun dia menjadi seorang budak, dia tetap bersikap 

baik. Dan Tuhan selalu menyertai Yusuf dan membuat 

pekerjaannya berhasil. Maka Yusuf senantiasa menjadi 

orang kepercayaan di tempat dia berada. 

Dari cerita dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Yusuf 

selalu berusaha untuk menjadi berkat untuk orang-orang 

disekitarnya. 

Nah adik-adik, kita juga bisa mencontoh 

sikap Yusuf yang walau pun susah 

hidupnya; di benci saudara-saudaranya, 

menjadi budak di Mesir bahkan sampai 

masuk penjara, Yusuf  selalu bersikap baik. 

Bersikap baik itu seperti apa, adik-adik? Bersikap baik itu 

contohnya taat pada orang tua, rajin dan sopan selalu pada 

semua orang, tidak suka mengambek, tidak suka marah-

marah, memukul, mengejek atau mendorong-dorong teman. 

Doa: 

Tuhan, terimakasih atas firman-Mu. Ajar kami supaya kami 

bisa menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan ajar 

kami supaya kami selalu bisa bersikap baik kepada semua 

orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 



Rabu 18 Februari,2009Rabu 18 Februari,2009Rabu 18 Februari,2009Rabu 18 Februari,2009    

Kejadian 40:6-7 

Yusuf yang sudah ada di penjara bertemu dengan 2 teman 

baru. Pada suatu hari teman-teman baru Yusuf ini tampak 

bersedih. Yusuf memperhatikan teman-teman baru nya ini 

dan menunjukan perhatiannya dengan cara menanyakan 

sebabnya mereka bersedih. 

Adik-adik, marilah kita belajar dari Yusuf yang suka 

memperhatikan orang-orang lain di sekeliling kita dan 

menunjukan kasih kita pada orang lain karena Tuhan sudah 

terlebih dahlu mengasihi kita. 

Doa: 

Tuhan, ajar kami untuk bisa memperhatikan orang lain yang 

ada disekeliling kami. Ajar kami untuk menunjukan kasih 

kami kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 

 

    

    

    

    

    



KKKKamis 19 Februari,2009amis 19 Februari,2009amis 19 Februari,2009amis 19 Februari,2009    

Kejadian 40:8 

Ternyata yang membuat teman-teman Yusuf bersedih 

adalah karena mereka tidak mengerti arti mimpi mereka. 

Tapi Yusuf menghibur mereka dengan mengatakan bahwa 

Tuhan bisa mengartikan mimpi. Yusuf mau membantu 

teman-temannya ini untuk mengartikan mimpi sehingga 

teman-temannya tidak bersedih lagi. 

Adik-adik, maukah kita menolong teman-teman kita yang 

sedang bersusah hati dan menghibur mereka? 

Maukah kita menjadi alat-alat Tuhan untuk menolong dan 

membagikan kasih Tuhan kepada teman-teman kita dan 

orang lain yang membutuhkan? 

Doa: 

TUhan Yesus, ajar kami untuk selalu 

memiliki hati yang mau menolong orang 

lain. Ajar kami untuk bisa menghibur 

teman kami yang sedang sedih dengan 

perkataan yang baik. Dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 

    

    

    



Jumat 20 Februari, 2009Jumat 20 Februari, 2009Jumat 20 Februari, 2009Jumat 20 Februari, 2009    

Kejadian 40:8 

Adik-adik, Yusuf menyuruh temannya yang sedang bersedih 

itu untuk menceritakan mimpi mereka kepadanya. Yusuf 

pun membantu mereka untuk mengartikan mimpi mereka. 

Adik-adik, tahukah adik-adik mengapa Yusuf dapat 

mengartikan mimpi kedua temannya itu? 

Yusuf bisa melakukannya karena Yusuf dekat dengan 

Tuhan. Maukah kita juga meneladani Yusuf yang selalu 

dekat dengan Tuhan ? 

Marilah kita melakukan saat teduh dengan rajin dan tekun 

sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan. 

Doa: 

Tuhan, terimakasih untuk firmanMu hari 

ini. Ajar kami supaya kami rajin membaca 

firmanMu setiap hari. 

Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, 

amin. 

    

    

    

    



Sabtu 21 Februari, 2009Sabtu 21 Februari, 2009Sabtu 21 Februari, 2009Sabtu 21 Februari, 2009    

Kejadian 40:8 

Adik-adik, kita sudah belajar tetang tokoh Yusuf yang 

walau pun hidupnya susah tapi tetap bersikap baik kepada 

semua orang. Yusuf yang walau pun hidup di penjara tetapi 

dia tetap memperhatikan teman-temannya  dan menghibur 

mereka dengan perkataan yang baik. 

Nah adik adik, walalupun adik-adik masih kecil adik-adik 

juga dapat menolong dan menghibur teman-teman yang 

sedang susah loh… 

Adik-adik juga dapat belajar dari Yusuf yang selalu 

bersikap baik dengan  cara berbicara dengan sopan dan 

lembut kepada semua orang sehingga orang lain senang 

mendengarnya. 

Doa: 

Tuhan, ajar kami yang masih kecil ini 

untuk menjadi alatmu supaya bisa 

menolong dan menghibur teman-teman 

kami yang sedang sedih. Ajar kami 

supaya kami bisa bertuturkata yang 

baik dan sopan kepada semua orang. 

Terimakasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa, amin.. 

 

 



Minggu 22 Februari, 2009Minggu 22 Februari, 2009Minggu 22 Februari, 2009Minggu 22 Februari, 2009    

Mari kita bersama-sama membaca ayat hafalan:  

Yesaya 50:4b 

Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat 

baru kepada orang yang letih lesu. 

 

Adik-adik, selama seminggu ini 

kita sudah belajar tentang 

Yusuf yang baik dan lemah 

lembut. Ia menggunakan 

mulutnya untuk memuji 

Tuhan, menolong orang yang sedang sedih, dan menghibur 

teman yang sedang susah. Jadi, perkataan Yusuf 

memberikan semangat pada teman-temannya yang sedang 

sedih. Yusuf adalah anak Tuhan yang baik. Karena ia mau 

menolong orang lain dan ia menggunakan mulutnya dengan 

baik. 

 

Adik-adik, sebagai anak Tuhan, mari kita juga gunakan 

mulut kita untuk hal yang baik. Kalau kakak sedang sedih, 

kita tanyakan pada kakak apa yang membuatnya sedih. 

Begitu juga dengan teman-teman di sekeliling kita. 

Doa: 

Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberikan mulut 

untuk berkata-kata. Ingatkan kami Tuhan untuk 

menggunakan mulut kami dengan baik. Dalam Nama Tuhan 

Yesus kami sudah berdoa, amin 


