PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

MINGGU KE II
7 SEPTEMBER - 12 SEPTEMBER 2020

GEREJA BETHEL INDONESIA

TEMA : “ SEHATI MENDATANGKAN BERKAT ”

Penuntun yang menolong jemaat agar dapat dengan sehati
membangun Mezbah Keluarga di rumah setiap harinya.

Mulailah mezbah keluarga dengan
pujian dan penyembahan

MEZBAH
KELUARGA

Tips: Bagi yang tidak bisa bermain musik, gunakan
aplikasi Youtube untuk membantu Anda bernyanyi

Lanjutkan dengan doa ucapan syukur untuk
masuk ke Firman
Baca pengantar pembacaan dan ayat Firman
secara bergiliran
Ambil 5 menit untuk merenungkan Firman
Tuhan dan sharing pertanyaan perenungan,
penerapan dan aplikasinya
Tutup dengan pengakuan dosa & permohonan

SEHATI DAN BERBAGI
A. Pujian Penyembahan
BERKAT KEMURAHAN-MU

Kau hiasi kehidupanku
Dengan kemurahan-Mu
Kau rancangkan masa depanku
Penuh dengan harapan
Reff :
Aku ada saat ini, semuanya karna kasih-Mu
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu
Terima kasih, Yesus
Engkau sangat baik
Teramat baik bagiku

Senin, 7 September 2020

B. Doa Ucapan Syukur
1. Bersyukur untuk berkat Tuhan
yang selalu cukup dan tidak
pernah berkekurangan
2) Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

SEHAT I D A N B E R B AGI

C. Pengantar Pembacaan Firman
Kesehatian komunitas diuji saat muncul
persoalan dan permasalahan pada
anggotanya. Jemaat pertama, menunjukkan
kesehatian yang luar biasa dimana tidak ada
seorangpun yang berkekurangan di antara
mereka (ay 34) oleh karena segala sesuatu
adalah kepunyaan mereka bersama (ay 32).
Mereka dengan rela hati membagikan
hartanya bagi anggota jemaat yang
berkekurangan. Gaya hidup jemaat itu
menjadi kesaksian yang sangat kuat bagi
masyarakat di sekitarnya.

D. Pembacaan Firman
Kis 4:32-37

E. Perenungan
1.Apa wujud kesehatian jemaat saat itu?
(ayat 32)
2.Apa dampak dari kesehatian jemaat?
(ayat 33-35)
3.Mengapa hasil penjualan milik jemaat
harus di letakkan di depan kaki
rasul-rasul? (ayat 35)

SEHAT I D A N B E R B AGI

F. Penerapan
Kita sebagai anggota gereja harus memperhatikan anggota jemaat yang kekurangan
dan memberikan pertolongan baginya. Diperlukan hikmat dari Tuhan untuk bisa
mengerti mana anggota jemaat yang benar-benar membutuhkan pertolongan.

G. Aplikasi Praktis
Lihatlah keadaan jemaat kita, adakah yang harus di tolong. Jika ada, bertindaklah!

SEHAT I D A N B E R B AGI

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika sering abai
terhadap keadaan jemaat
2. Tuhan berikan hati yang murah hati

DISUKAI ORANG
A. Pujian Penyembahan
SEPERTI RUSA YANG HAUS
Seperti rusa yang haus
Rindu aliran sungaiMu
Hatiku tak tahan menungguMU
Bagai tanah gersang
Menanti datangnya hujan
Begitupun jiwaku Tuhan
Reff:
Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku
Tiada yang tersembunyi dariMu
Seluruh isi hatiku Kau tahu
Dan bawaku, Tuk lebih dekat lagi padaMu
Tinggal dalam indahnya dekapan kasihMu

Selasa, 8 September 2020

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk kebaikan dan
kemurahan Tuhan bagi kita
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

BUKAN DEMI PENGAKUAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Jemaat pertama disebutkan
disukai semua orang (ayat 47).
Sebagaimana jemaat pertama,
seharusnya komunitas orang
Kristen saat ini adalah
komunitas yang menarik,
penuh kasih dan disukai
semua orang.

D. Pembacaan Firman
Kis 2:41-47

E. Perenungan
1.Apa dampak pengajaran yang sehat dan
benar dari para rasul, bagi kehidupan dan
iman jemaat? (ayat 42)
2.Apa yang mendorong mereka mau
berkorban, bahkan menjual harta miliknya dan
membagi-bagikan kepada semua orang
sesuai keperluannya? (ayat 44)
3.Jemaat selalu penuh sukacita, dimana tandanya
mereka selalu gembira, tulus hati dan memuji Tuhan
(ayat 46 & 47). Menurut Anda, mengapa orang yang
penuh sukacita lebih mudah disukai orang? Apa yang
membuat jemaat penuh dengan sukacita?

BUKAN DEMI PENGAKUAN

F. Penerapan
Jemaat mula-mula menunjukkan bahwa kualitas kerohanian yang baik
menjadikannya magnet bagi orang lain untuk datang kepada Kristus. Belajarlah
dari jemaat mula-mula, agar kita menjadi pribadi yang disukai orang, dan dapat
membawa mereka kepada Kristus.

G. Aplikasi Praktis
Buatlah suasana di rumah Anda menjadi suasana yang rileks, penuh kasih
dan ceria.

BUKAN DEMI PENGAKUAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun kalau hidup sebagai
orang Kristen masih eksklusif dan tidak
berusaha menjangkau orang lain
2. Roh Kudus menolong saya untuk dapat
menjadi berkat bagi orang lain dan
hidup saya menarik bagi orang lain agar
dapat membawa mereka kepada Kristus

GOLONGAN MANA?

A. Pujian Penyembahan
JADIKAN KAMI SATU
Kami rendahkan diri dihadapanMu
Membawa hancur hati saat berseru
Agar kami saling melengkapi tubuhMu
Seperti Kau dan Yesus adalah satu
Reff :
Jadikan kami satu seperti kerinduanMu
Agar dunia tahu bukti nyata dari kasihMu
Sebelum kami pergi membritakan kasihMu
Mulailah dari kami lebih dulu
Jadikan kami satu

Rabu, 9 September 2020

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas saudara seiman
yang Tuhan tempatkan dalam hidup
kita di gereja lokal
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

GOLONGAN MANA?

C. Pengantar Pembacaan Firman
Di dalam jemaat Korintus saat itu
terdapat figur-figur Hamba Tuhan
yang diidolakan oleh jemaat, sehingga
jemaat mengidentifikasikan diri
mereka dalam golongan tertentu.
Paulus menasihatkan jemaat untuk
tidak menggolongkan diri
berdasarkan golongan tertentu,
karena dapat merusak kesatuan
jemaat. Fokus setiap jemaat haruslah
kepada Kristus, bukan kepada Hamba
Tuhannya.

D. Pembacaan Firman
1 Kor 1:10-17

E. Perenungan
1.Apa yang sedang terjadi di jemaat
Korintus? (ayat 11-12). Mengapa mereka
mengelompokkan diri berdasarkan hamba
Tuhan yang mereka idolakan/sukai?
(ayat 12)
2.Apakah yang seharusnya diupayakan
oleh jemaat? (ayat 10)

GOLONGAN MANA?

F. Penerapan
Setiap orang percaya wajib merawat kesatuan di dalam gereja. Menjaga
kesatuan jemaat adalah tanggung jawab bersama. Jangan ada seorangpun yang
muncul keinginan membentuk kelompok, apalagi timbul dari kekecewaan atau
kelompok tersebut menganggap diri lebih baik dibandingkan yang lain. Yang
Tuhan rindukan adalah kesatuan, bukan perpecahan. Arahkan pandangan hanya
kepada Tuhan Yesus saja.

G. Aplikasi Praktis
Rancanglah aktivitas di gereja yang dapat meningkatkan kesatuan jemaat.

GOLONGAN MANA?

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika mungkin selama
ini bergabung dalam kelompok
tertentu di gereja yang merasa lebih
baik dibandingkan yang lain
2. Roh Kudus menolong agar kita
mampu ambil bagian dalam merawat
kesatuan jemaat.

KESATUAN DALAM JEMAAT

A. Pujian Penyembahan
SAMPAI AKHIR HIDUPKU
Bapa, Engkau mengenalku, lebih dari siapa pun
Engkau tahu ceritaku, dan isi hatiku
Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku
Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah
Reff :
Kini aku percaya
Tiada yang mustahil bagiMu
KuasaMu kuatkanku
Dasarku berharap

Kamis, 10 September 2020

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan
bagi gereja lokal hingga saat ini
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

KESA T U A N DALAM J EMAAT

C. Pengantar Pembacaan Firman
Dari dalam penjara, Paulus
menasehatkan jemaat di Filipi
untuk membangun kesatuan
dan kesehatian di dalam
jemaat. Jemaat di Filipi
mengalami tekanan akibat
pemenjaraan Paulus,
percekcokan di dalam jemaat
dan juga karena ajaran-ajaran
palsu.

D. Pembacaan Firman
Filipi 2:1-11

E. Perenungan
1.Bagaimana membangun kesehatian di
dalam jemaat? (ayat 5)
2.Apakah pikiran dan keteladanan Kristus
yang membawa kita pada kesehatian di
dalam jemaat? (ayat 6-8)
3.Apakah akibat dari kesehatian
tersebut? (ayat 11)

KESA T U A N DALAM J EMAAT

F. Penerapan
Sebagaimana ayat 3 dan 4, maka kita harus membangun kesehatian di dalam
jemaat dengan tidak memiliki agenda pribadi, tidak melakukan sesuatu karena
ingin dipuji dan mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan
umum di atas kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, kita harus mengarahkan diri
kita pada pikiran dan perasaan Kristus

G. Aplikasi Praktis
Mari pikirkan apakah kebutuhan gereja saya saat ini, dan apakah kontribusi
yang bisa saya berikan?

KESA T U A N DALAM J EMAAT

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun apabila saat ini
masih egois
2. Mohon Roh Kudus memberikan
kekuatan agar kita dapat melayani
kepentingan bersama

SUAMI ISTERI SEHATI
A. Pujian Penyembahan
PERTOLONGANMU
Hatiku tenang berada dekatMu
Kaulah jawaban hidupku
Hatiku tenang berada dekatMu
Kau yang plihara hidupku
Reff :
PertolonganMu begitu ajaib, Kau t'lah memikat hatiku
Disaat aku tak sanggup lagi, Disitu tanganMu bekerja
PertolonganMu begitu ajaib
Kini mataku tertuju padaMu
Kurasakan kasihMu Tuhan

Jumat, 11 September 2020

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk Suami/Isteri yang
Tuhan berikan bagi kita
2) Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

SUAMI I S T E R I S E HATI

C. Pengantar Pembacaan Firman
Akwila dan Priskila adalah suami
isteri yang bekerja bersama
menjalankan bisnis kemah mereka.
Bukan hanya itu, mereka juga
bersama-sama melayani Paulus.
Tidak mudah bagi suami dan isteri
untuk bekerja dan melayani
bersama, dibutuhkan hubungan
yang dewasa dan kesehatian antara
Akwila dan Priskila. Saat suami dan
isteri sehati, maka akan menjadi
kesaksian yang sangat kuat bagi
anak-anak dan juga keluarga lain.

D. Pembacaan Firman
Kis 18:1-4, 18-19

E. Perenungan
1.Menurut Anda, apa yang saat itu sedang di
rasakan oleh Priskila dan Akwila sebagai orang
yang terusir dari Roma? (ayat 2)
2.Priskila dan Akwila disebutkan sebagai tukang
kemah. Menurut Anda, mudah atau tidak
suami-isteri bekerja bersama? Mengapa Priskila
dan Akwila dapat bekerja bersama? (ayat 3)
3.Bagaimana pelayanan Akwila dan Priskila
terhadap hamba Tuhan seperti Paulus? (ayat 18)

SUAMI I S T E R I S E HATI

F. Penerapan
Untuk membangun keluarga yang kuat dibutuhkan kesehatian antara seluruh
anggota keluarga, namun yang terutama adalah kesehatian suami dan isteri.
Suami dan isteri tidak boleh hidup dan sibuk sendiri-sendiri. Kesehatian suami
dan isteri diwujudkan dalam kesehatian dalam beribadah dan melayani Tuhan,
mengasuh dan membesarkan anak, pengelolaan keuangan, saling mendukung
agar masing-masing berkembang sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan,
dan lain-lain

G. Aplikasi Praktis
Diskusikan dengan suami dan isteri Anda, kesatuan di hal apa yang masih
perlu ditingkatkan.

SUAMI I S T E R I S E HATI

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini,
suami dan isteri kurang bersatu
hati dalam banyak hal.
2. Roh Kudus kiranya kuatkan dan
mampukan suami isteri untuk
dapat sehati dalam segala hal

BERULANG-ULANG

A. Pujian Penyembahan
KAULAH HARAPANKU
Bukan dengan kekuatanku
Ku dapat jalani hidupku
Tanpa Tuhan yang di sampingku
Ku tak mampu sendiri
Engkaulah kuatku
Yang menopangku
Reff :
Kupandang wajah-Mu dan berseru
Pertolonganku datang dari-Mu
Peganglah tanganku jangan lepaskan
Kaulah harapan, dalam hidupku

Sabtu, 12 September 2020

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan
bagi keluarga kita hingga saat ini
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

BERULANG-ULANG

C. Pengantar Pembacaan Firman
Keluarga yang berdampak adalah
keluarga yang menjadikan Kristus
sebagai pusat dalam kehidupan
keluarga. Kristus dibicarakan dan dialami
dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua
menjadi teladan kerohanian bagi anak
dan mengajarkan nilai-nilai Kekristenan
sepanjang hari kepada anak-anaknya.
Keluarga yang bertekun di dalam Kristus
akan menjadi kesaksian yang luar biasa
bagi orang lain.

D. Pembacaan Firman
Ulangan 6:4-9

E. Perenungan
1.Apa yang Tuhan harapkan dari orang
tua dan anak-anak? (ayat 4 & 5)
2.Bagaimana orang tua membentuk hati
anak menjadi hati yang mengasihi
Tuhan? (ayat 6-9)

BERULANG-ULANG

F. Penerapan
Bangunlah relasi yang kuat dan saling mengasihi di dalam keluarga. Di dalam relasi
yang kuat, maka setiap anggota keluarga siap untuk bertumbuh dalam kedewasaan
rohani di dalam Tuhan. Saling mengasihi, menghormati dan tidak menuntut satu
dengan yang lain. Orang tua mengajarkan Firman Tuhan kepada anak-anaknya
dengan disertai teladan kehidupannya, disamping itu anak-anak menghormati
orang tuanya dengan hati yang mengasihi mereka.

G. Aplikasi Praktis
Buatlah Mezbah Keluarga sebagai aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak.
Pikirkan hal-hal yang membuatnya menjadi sesuatu yang menyenangkan
anak-anak.

BERULANG-ULANG

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini tidak
sungguh-sungguh mengajar dan
memberikan teladan bagi anak
2. Roh Kudus mampukan kita untuk
menjadi orang tua dan anak yang baik

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

TETAPI KAMI,
YAITU AKU DAN
KELUARGAKU,
AKAN BERIBADAH
KEPADA ALLAH!"
YOSUA 24:15

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

