MINGGU KE I

PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

5 APRIL - 10 APRIL 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

TEMA : “ HIDUP MEMULIAKAN TUHAN (PASKAH) ”

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

BANGKIT BERSAMA KRISTUS

A. Pujian Penyembahan
BAPA KUPERSEMBAHKAN HIDUPKU
Bapa kupersembahkan tubuhku
S’bagai persembahan yang hidup
Kudus dan yang berkenan pada-Mu
S’bagai ibadah yang sejati
Reff :
Kusembah Kau Tuhan
Kusembah Kau Tuhan
Kuserahkan hidupku kepada-Mu
Untuk kemuliaan nama-Mu

Senin, 5 April 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk kuasa kebangkitan
Kristus yang menyelamatkan
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

BANG K I T B ERSAMA KRISTUS

C. Pengantar Pembacaan Firman
Kematian Yesus di kayu salib dan
kebangkitan-Nya dari dalam kubur
telah mengalahkan kuasa maut
dan kematian, dan memungkinkan
manusia berdosa diterima Allah.
Paskah mengingatkan
kemenangan Kristus atas
kematian. Upah dosa ialah
kematian kekal. Tetapi dalam
kebangkitan Kristus, manusia
berdosa dihidupkan dari kematian.
Yang dahulu mati oleh karena
dosa, tetapi sekarang hidup
bersama kebangkitan Kristus.

D. Pembacaan Firman
Kolose 2:6-15

E. Perenungan
1.Apa yang harus dilakukan orang percaya yang sudah
bangkit dan hidup bersama Kristus? (ayat 6,7,8)
2.Kuasa kebangkitan Kristus telah menyelamatkan
dan menghidupkan kita. Apakah kita menyadari kasih
Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita dari
kematian kekal? Apa yang harus kita perbuat sebagai
respon atas kuasa kebangkitan Kristus itu?
3.Bagaimana Allah menghidupkan kita
dari kematian? (ayat 13,14,15)

BANG K I T B ERSAMA KRISTUS

F. Penerapan
Meresponi karya Allah yang telah membangkitkan kita dari kematian, maka kita harus hidup
tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia dan di bangun di atas Dia. Kita harus terus berjuang
untuk bertambah teguh dalam iman kita kepada Kristus. Dan menjalani hidup ini dengan kuasa
kemenangan Kristus atas alam maut, kita harus senantiasa menang atas kuasa dosa.

G. Aplikasi Praktis
Hendaklah hati kita melimpah dengan ucapan syukur atas karya Kristus yang sudah
membangkitkan dan menghidupkan kita dari kematian karena dosa dan pelanggaran
kita. Naikkan ucapan syukur juga untuk kehidupan yang baru di dalam kebangkitan
bersama Kristus.

BANG K I T B ERSAMA KRISTUS

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika kita belum
sungguh-sungguh menyadari dan
mensyukuri karya Allah yang sudah
menghidupkan kita dari kematian.
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk tetap
hidup dalam Tuhan, hidup sebagai
orang yang sudah dihidupkan dari
kematian karena dosa.

HIDUP BAGI TUHAN

A. Pujian Penyembahan
MELAYANI, MELAYANI
Aku mau jadi anggur
Yang tertumpah bagi-Mu
Aku mau jadi roti
Yang terpecah bagiMu
Aku mau jadi saksi
Memb’ritakan injil-Mu
Melayani mengasihi
Lebih sungguh

Selasa, 6 April 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk kesetiaan melayani
pekerjaan Tuhan sampai hari ini
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

HIDUP BAGI TUHAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Kuasa kebangkitan Kristus memberi
hidup bagi manusia berdosa dari
kematiannya. Oleh karena itu, mereka
yang sudah hidup harus hidup untuk
Tuhan. Firman Tuhan berkata, Kristus
telah mati untuk semua orang, supaya
mereka yang hidup tidak lagi hidup
untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
(ayat 15). Hidup bagi Tuhan merupakan
panggilan Allah bagi setiap orang yang
hidup dalam Tuhan. Orang percaya tidak
lagi berpikir hanya hidup bagi dirinya
sendiri, tetapi dia harus selalu berpikir
untuk hidup bagi Tuhan senantiasa.

D. Pembacaan Firman
2 Korintus 5:11-21

E. Perenungan
1.Apa ciri orang yang hidup bagi
Tuhan? (ayat 17,19,20)
2) Yesus telah mati dan bangkit bagi
kita. Apakah kita sudah hidup bagi
Tuhan? Apakah kita sudah hidup
memuliakan Tuhan?
3) Mengapa Kristus harus mati bagi
semua orang? (ayat 16,18,19)

HIDUP BAGI TUHAN

F. Penerapan
Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Oleh karena itu, kita harus memberi diri
untuk hidup bagi Tuhan. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, dan hidup kita ini
adalah milik Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup bagi Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Jadilah utusan-utusan Kristus dengan pergi memberitakan Injil di tempat kerjamu,
di kampus, di sekolah, di lingkungan pergaulanmu, untuk membawa orang berdosa
didamaikan dengan Allah.

HIDUP BAGI TUHAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun bila selama ini masih
hidup hanya untuk diri sendiri.
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk hidup
bagi Tuhan dan hidup senantiasa
membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.

JALAN SALIB

A. Pujian Penyembahan

Rabu, 7 April 2021

B. Doa Ucapan Syukur

YESUS ENGKAU JURUSLAMATKU
Walau ku harus berjalan
Dalam lembah kekelaman
Perlindungan-Mu oh Tuhan
Nyatalah bagi hidupku
Tiada pernah sedetikpun
Tiada pernah Kau tinggalkan
Sungguh mulia dan sempurna
Hanya Kau layak disembah
Reff :
Yesus Engkau juru s’lamatku
Dalam janji-Mu kemenanganku
Selamanya ‘kan kunyatakan
Besar setia-Mu Tuhan dihidupku

1.Bersyukur untuk kekuatan dapat
menjalani dan melewati setiap pergumulan
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

JALAN SALIB

C. Pengantar Pembacaan Firman
Perjalanan Yesus menuju salib di
Bukit Gologta merupakan
perjalanan penuh penderitaan.
Perjalanan tersebut dilalui-Nya
dengan berbagai tahapan
kesengsaraan dan penderitaan. Ia
ditangkap bagaikan seorang
penjahat, dituduh dengan
kesaksian palsu, diludahi, dipukul,
dihina, diolok, disesah, dan
berbagai penderitaan lainnya.

D. Pembacaan Firman
Matius 26:57-68

E. Perenungan
1.Apa saja bentuk penderitaan yang
dialami Yesus di jalan menuju salib?
(ayat 57,59,67,68)
2.Bagaimana sikap kita ketika kita
mengalami penderitaan karena melayani
Tuhan? Apakah kita tetap setia menjalaninya?
3.Bagaimana respon Yesus atas penderitaan
yang Dia alami? (ayat 63, 64)

JALAN SALIB

F. Penerapan
Derita yang dialami Yesus dalam perjalanan-Nya menuju salib tidak menghentikan
langkah Yesus berjalan menuju salib. Dia tetap tekun menanggung semuanya.
Sebagai orang percaya, kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan di jalan salib.
Tetaplah setia mengiring dan melayani Tuhan, sekalipun harus mengalami berbagai
kesengsaraan dan penderitaan.

G. Aplikasi Praktis
Layanilah Tuhan dengan tekun, sekalipun dihina, diolok, dibenci. Jangan putus asa,
terus berjalan sampai garis akhir.

JALAN SALIB

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika saat mengalami
kesusahan dalam melayani kita sering
mengeluh dan tidak setia.
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk tetap
setia melayani Tuhan sekalipun dalam
penderitaan dan kesukaran.

MATA TERTUJU PADA KRISTUS

A. Pujian Penyembahan
MATAKU TERTUJU PADAMU
Mataku tertuju padaMu
Seg'nap hidupku ku s'rahkan padaMu
Bimbing aku masuk rencanaMu
'Tuk membesarkan K'rajaanMu
Reff :
Ku mau mengikuti
KehendakMu ya Bapa
Ku mau s'lalu menyenangkan hatiMu

Kamis, 8 April 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Mengucap syukur atas kekuatan
yang selalu Tuhan berikan
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

MATA T E RTUJU PAD A KRISTUS

C. Pengantar Pembacaan Firman
Ketekunan Yesus Kristus dalam
penderitaan-Nya memikul salib
adalah bukti bahwa Ia dapat
memberikan kekuatan dan
memimpin setiap kita untuk
dapat melewati setiap
penderitaan dan membawa kita
keluar sebagai pemenang.
Arahkan mata kita, hanya
tertuju pada Kristus, maka kita
akan kuat dalam segala
perkara.

D. Pembacaan Firman
Ibrani 12:1-4

E. Perenungan
Ada 3 bentuk ketekunan yang yang dituliskan
dalam ayat 1-3 yaitu: tekun dalam perlombaan
yang diwajibkan bagi kita, tekun dalam
memikul salib dan tekun dalam menanggung
bantahan.
Bagaimana kita dapat melakukan semua
ketekunan tersebut? (ayat 2-3).
Sudahkah Anda melakukan hal tersebut,
dalam setiap pergumulan dan penderitaan

MATA T E RTUJU PAD A KRISTUS

F. Penerapan
Arahkan perhatian kita kepada Kristus, maka kita akan memperoleh kekuatan.
Namun jika kita fokus kepada permasalahan, kita akan semakin lemah dan
malah bisa jadi kita menjadi bersungut-sungut dan kecewa.

G. Aplikasi Praktis
Ambilah waktu setiap hari untuk dengan setia membaca Alkitab. Anda juga
dapat menghapalkan ayat-ayat Alkitab untuk mengingatkan tentang janji-janji
Tuhan yang besar.

MATA T E RTUJU PAD A KRISTUS

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Memohon ampun jika selama ini putus asa,
menyerah dan tidak tekun dalam menjalani
proses yang terjadi dalam hidup.
2. Berdoa memohon kekuatan dari Roh Kudus
agar dapat menjalani setiap proses dengan
kekuatan yang dari padaNya.

BANGUNLAH DAN BANGKITLAH

A. Pujian Penyembahan
ELSHADDAI
Tak usah kutakut Allah menjagaku
Tak usah kubimbang Yesus p’liharaku
Tak usah kususah Roh Kudus hiburku
Tak usah kucemas Dia memberkatiku
Reff :
El Shaddai El Shaddai Allah Mahakuasa
Dia besar Dia besar El Shaddai mulia
El Shaddai El Shaddai Allah Mahakuasa
Berkat-Nya melimpah El Shaddai

Jumat, 9 April 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk kehidupan yang
baru di dalam Tuhan
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

BANGUNLAH DAN BANGKITLAH

C. Pengantar Pembacaan Firman
Alkitab memerintahkan agar orang
percaya bangun dari tidurnya dan
bangkit dari antara orang mati. Ada
banyak hal yang dapat menyebabkan
ketiduran dan kematian rohani. Iblis
menggunakan berbagai cara untuk
mematikan kehidupan iman dan
rohani orang percaya. Oleh karena itu,
orang percaya harus senantiasa
bangkit, dan jangan tertidur.
Kebangunan dan kebangkitan iman
memiliki dampak yang besar bagi
pernyataan terang dan kasih Allah
di tengah-tengah dunia ini.

D. Pembacaan Firman
Efesus 5:1-21

E. Perenungan
1.Apa ciri orang yang bangun dan bangkit di
dalam Tuhan? (ayat 1,2, 15-21)
2.Dahulu kita hidup dalam kegelapan dan
kematian. Tetapi sekarang kita ada dalam
terang Tuhan. Sudahkan kita hidup sebagai
anak-anak terang, yang telah bangun dan
bangkit dari kematian?
3.Apa saja perbuatan orang yang masih tertidur
dan yang mati dalam dosa? (ayat 3-6)

BANGUNLAH DAN BANGKITLAH

F. Penerapan
Agar hidup kita dapat menyatakan terang Kristus, maka kita harus dalam keadaan
bangun dan bangkit senantiasa. Kita tidak boleh terlena dan tertidur dalam cara hidup
yang sia-sia. Dengan kita menjauhi kejahatan dan kecemaran, hidup dipimpin Roh
Kudus, kita ada dalam posisi bangun dan bangkit di dalam Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, Jauhi
rupa-rupa kecemaran dan perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono.

BANGUNLAH DAN BANGKITLAH

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun bila selama ini kita sering
tertidur dan tidak hidup dalam terang Allah
2. Tuhan, tolong mampukan aku tidak tertidur
dalam dosa dan kelemahan-kelemahanku,
tapi selalu bangun dan bangkit dalam Tuhan

BANGKITLAH, MENJADI TERANGLAH

A. Pujian Penyembahan
HANYA INI TUHAN
Betapa hatiku berterima kasih Yesus
Kau mengasihiku Kau memilikiku
Hanya ini Tuhan persembahanku
Segenap hidupku jiwa dan ragaku
S’bab tak kumiliki harta kekayaan
Yang cukup berarti ‘tuk kupersembahkan
Hanya ini Tuhan permohonanku
Terimalah Tuhan persembahanku
Pakailah hidupku sebagai alat-Mu
Seumur hidupku

Sabtu, 10 April 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk terang Kristus yang
menerangi dan menuntun hidup ini
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

BANGKITLAH, MENJADI TERANGLAH

C. Pengantar Pembacaan Firman
Yesaya menubuatkan pengharapan
yang Tuhan janjikan bagi masa depan
Bait Allah dan Yerusalem, bagaikan
terang matahari yang terbit dan
bersinar terang. Begitu pula
kebangkitan Kristus dari kematian
menjadi pengharapan bagi orang
percaya untuk hidup dalam terang
Allah yang ajaib. Terang yang akan
bersinar dan menerangi dunia yang
gelap. Kegelapan dosa dan
kekelaman yang membawa kematian,
digantikan dengan kehidupan baru
bersama Kristus yang telah bangkit.

D. Pembacaan Firman
Yesaya 60:1-9

E. Perenungan
1.Mengapa orang percaya harus bangkit dan
menjadi terang? (ayat 2,3)
2.Kegelapan sedang menutupi bumi dan
kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Karena
itu kita harus menjadi terang. Sudahkan hidup
kita menjadi terang bagi dunia ini?
3.Bagaimana orang percaya dapat bangkit
dan menjadi terang? (ayat 1,2,4)

BANG K I T LAH, MENJ ADI TERANGLAH

F. Penerapan
Ada banyak orang di sekeliling kita yang hidup dalam kegelapan dosa, mereka belum
mengenal Kristus. Dan juga hidup dalam kekelaman, pergumulan dan berbagai
problem hidup. Kita dipanggil untuk membawa terang Tuhan dan menyatakan
kemuliaan Allah sehingga mereka dapat berjumpa dengan Tuhan dan mengalami
terang Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Nyatakan terang Kristus dalam hidupmu bagi orang-orang yang ada di sekitarmu
dengan berbuat baik dan menolong mereka yang membutuhkan. Dan juga jangan
lupa untuk ceritakan terang Tuhan bagi mereka.

BANG K I T LAH, MENJ ADI TERANGLAH

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika hidupmu belum
menjadi terang bagi sekelilingmu.
2. Tuhan, terangi hati dan hidupku agar
aku dapat memancarkan terang
kemuliaan-Mu bagi bangsa-bangsa.

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

