PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

MINGGU KE IV
22 MARET - 27 MARET 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

TEMA : “ MENJALIN HUBUNGAN KASIH ”

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

KOINONIA

A. Pujian Penyembahan
BAPA ENGKAU SUNGGUH BAIK
Bapa Engkau sungguh baik
Kasihmu melimpah dihidupku
Bapa ku bertrimakasih
BerkatMu hari ini yang kau sediakan bagiku
Reff :
Kunaikkan syukurku
Buat hari yang Kau beri
Tak habis-habisnya
Kasih dan rahmatMu
Slalu baru dan tak pernah Terlambat pertolonganmu
Besar setiaMu dispanjang hiduku

Senin, 22 Maret 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk persekutuan
dengan saudara seiman di gereja
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

KO IN O N I A

C. Pengantar Pembacaan Firman
Salah satu tugas dan panggilan gereja Tuhan, yaitu
koinonia. Sebagai gereja Tuhan, setiap orang
percaya harus ada dalam persekutuan kasih
dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman.
Persekutuan dengan saudara seiman merupakan
sarana bagi orang percaya untuk hidup menjadi
berkat bagi orang lain. Melalui persekutuan, orang
percaya saling menguatkan, saling menolong,
saling membangun, dan saling memperhatikan satu
sama lainnya. Sebagaimana kehidupan
persekutuan jemaat mula-mula. Kehidupan
persekutuan mereka yang penuh kasih menjadi
kesaksian bagi orang lain. Dan memiliki kuasa
menarik banyak orang mengenal Tuhan.

D. Pembacaan Firman
Kisah Para Rasul 2: 41-47

E. Perenungan
1.Apa yang dilakukan dalam
persekutuan dengan saudara
seiman? (ayat 42,46, 47)
2.Apakah kita masih tetap setia
hidup dalam persekutuan dengan
saudara seiman?
3.Apa dampak hidup sehati dalam
persekutuan dengan saudara
seiman? (ay. 47

KO IN O N I A

F. Penerapan
Kita dipanggil Tuhan untuk senantiasa hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman.
Gereja adalah tempat bagi kita membangun persekutuan kasih dengan orang lain

G. Aplikasi Praktis
Adakah anggota gereja Anda yang saat ini sudah tidak aktif? Jangkaulah mereka
untuk kembali di dalam persekutuank taat kepada Tuhan, dimulai dalam
keseharian Anda.

KO IN O N I A

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun bila selama ini kita belum
sungguh-sungguh melibatkan diri dalam
persekutuan kasih dengan saudara seiman.
2. Tuhan, mampukan aku untuk mengasihi
saudara-saudara seiman yang ada dalam
persekutuan gerejaku

EMPATI BAGI YANG SUSAH

A. Pujian Penyembahan
KASIH PASTI LEMAH LEMBUT
Kasih pasti lemah lembut
Kasih pasti memaafkan
Kasih pasti murah hati
KasihMu kasihMu Tuhan
Reff :
Ajarilah kami ini saling mengasihi
Ajarilah kami ini saling mengampuni
Ajarilah kami ini kasihMu ya Tuhan
KasihMu kudus tiada batasnya

Selasa, 23 Maret 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan
dalam hidup kami sekeluarga
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

EMPATI BAGI YANG SUSAH

C. Pengantar Pembacaan Firman
Ibrani 13:3 (BIS) mengatakan “Ingatlah
orang-orang yang di dalam penjara, seolah-olah
kalian juga berada di dalam penjara bersama
mereka. Dan orang-orang yang diperlakukan
sewenang-wenang, hendaklah kalian ingat
kepada mereka seolah-olah kalian juga
diperlakukan demikian”.
Dari ayat tersebut kita diajarkan untuk
berempati terhadap orang yang susah,
menghadapi masalah atau penderitaan.
Empati adalah kesanggupan untuk memahami
dan menyelami perasaan orang lain. Dengan
berempati, maka kita dapat meresponi dan
menolong orang yang membutuhkan
pertolongan, dengan tepat.

D. Pembacaan Firman
Ibrani 13:1- 3

E. Perenungan
Kita diperintahkan untuk baik terhadap
saudara seiman (ayat 1), terhadap orang
yang tidak dikenal (ayat 2) dan berempati
kepada orang yang di dalam penjara
dan orang yang diperlakukan
sewenang-wenang (ayat 3)
Adakah orang yang Anda ketahui bahwa
ia diperlakukan sewenang-wenang ?
Apakah Anda sudah berempati,
memberikan kepedulian dan
pertolongan kepada mereka?

EMPATI BAGI YANG SUSAH

F. Penerapan
Banyak orang yang diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain, misalnya
karyawan di kantor mereka, asisten rumah tangga di rumah majikannya, dan
lainnya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh cuek terhadap orang-orang itu,
berempatilah, berikan perhatian dan pertolongan sesuai yang mereka butuhkan

G. Aplikasi Praktis
Perhatikan sekitar Anda, adakah yang diperlakukan dengan sewenang-wenang.
Berdoalah bagi mereka, tunjukkan kepedulian Anda dan lakukanlah sesuatu jika
memungkinkan

EMPATI BAGI YANG SUSAH

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika sampai dengan saat ini
seringkali cuek dan tidak memiliki empati
terhadap orang yang dalam permasalahan
atau penderitaan.
2. Meminta hikmat Tuhan, agar kita diberikan
kepekaan: ‘siapa yang harus kita tolong’
atau ‘kita berbuat baik kepada siapa’.

GOTONG ROYONG

A. Pujian Penyembahan
YESUS RAJA DAMAI
O, Yesusku, Engkaulah Raja Damai
Kau turun ke dunia, S'lamatkan manusia

O, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih
Kau b'rikan hidupMu, 'tuk tebus dosaku
Kaulah Allah yang kupuji
Kaulah Allah yang kusembah

Reff :
Kemuliaan bagiMu ditempat Maha Tinggi (3X)

Rabu, 24 Maret 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas rekan pelayanan
yang Tuhan berikan bagi kami.
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

GOTONG ROYONG

C. Pengantar Pembacaan Firman
Gotong royong berasal dari bahwa
Jawa : “gotong” (mengangkat) dan
“royong” (bersama), yang berarti
melakukan pekerjaan secara
bersama-sama, untuk mencapai
hasil yang didambakan.
Dari pembacaan Firman Tuhan, kita
akan melihat beberapa orang yang
bergotong royong untuk membawa
orang lumpuh kepada Yesus.

D. Pembacaan Firman
Lukas 5:17-20

E. Perenungan
Untuk membawa orang lumpuh itu kepada
Yesus, mereka harus bersusah payah
bahkan sampai perlu membongkar atap
dan menaikinya. Apa yang dapat kita
pelajari dari hal itu? (ayat 19)
Apakah Anda sudah bergotong royong dan
bekerja bersama-sama di gereja, untuk
membawa orang lain datang kepada Yesus?

GOTONG ROYONG

F. Penerapan
Gereja adalah tempat untuk mempraktekkan gotong royong dan kerjasama,
untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Mari praktekkan hal tersebut
di gereja Anda! Bergeraklah bersama-sama. Ringankan beban orang lain secara
bersama-sama.

G. Aplikasi Praktis
Lakukan sesuatu, dengan bergotong-royong menolong seseorang di jemaat.
Ringankan beban orang yang mengalami permasalahan.

GOTONG ROYONG

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini tidak mau
repot menolong anggota jemaat yang lain.
2. Roh Kudus berikan hati yang rela dan
kekuatan untuk menolong anggota jemaat
yang memerlukan.

MENGHARGAI, TIDAK MENYEPELEKAN!

A. Pujian Penyembahan
TERIMA KASIH TUHAN
Terima kasih Tuhan
Untuk kasih setiaMu
Yang kualami dalam hidupku
Trima kasih Tuhan
Untuk kebaikanMu
Sepanjang hidupku
Reff :
Trima kasih Yesusku
Buat anugrah yang Kau beri
Sbab hari ini, Tuhan adakan
Syukur bagiMu

Kamis, 25 Maret 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas gereja
dimana kita berada
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

MENG H A R GAI, TIDAK MENYEPELEKAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Meskipun Zakheus adalah seorang yang
tidak disukai oleh sesama orang Yahudi,
karena kerjanya memungut cukai dan
memeras uang rakyat, namun Yesus tidak
memandang Zakheus dengan hina. Yesus
tetap menghargai dan menghormati
Zakheus sebagai seorang pribadi.
Sikap Yesus tersebut memberikan teladan
bahwa kita sebagai orang percaya harus
membangun sikap menghargai dan
menghormati terhadap semua orang,
siapapun orang tersebut.

D. Pembacaan Firman
Lukas 19:1-10

E. Perenungan
Bagaimana status Zakheus di
masyarakat? Mengapa orang-orang
menyepelekan Zakhesus?
Bagaimana sikap Tuhan Yesus
terhadap Zakheus?
Apakah Anda sudah menghormati dan
menghargai orang lain? Bahkan orangorang yang disepelekan oleh orang lain
dan dianggap tidak berharga?

MENG H A R GAI, TIDAK MENYEPELEKAN

F. Penerapan
Menghargai dan menghormati orang lain adalah salah satu jalan untuk
membawa orang tersebut kepada Yesus. Membangun sikap menghormati harus
dimulai dari keluarga, oleh karena itu, orang tua harus menanamkan sikap
menghormati kepada anak-anaknya, dan memberi teladan hidup yang
menghormati orang lain

G. Aplikasi Praktis
Berlatihlah untuk berbicara dengan sopan kepada setiap orang, siapapun dia

MENG H A R GAI, TIDAK MENYEPELEKAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika sering
menyelepekan orang lain
2. Tuhan tolonglah saya untuk dapat
menghormati dan menghargai orang
lain, siapapun dia.

BERDOALAH BAGI JEMAAT DAN
GEMBALAMU!

Jumat, 26 Maret 2021

B. Doa Ucapan Syukur
A. Pujian Penyembahan
HATI SEBAGAI HAMBA
Ku tak membawa apa pun juga
Saat kudatang ke dunia
Kutinggal semua pada akhirnya
Saat kukembali ke surga
Reff :
Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba
Yang mau taat dan setia pada-Mu Bapa
Kemana pun kubawa hati yang menyembah
Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya

1.Bersyukur atas gembala yang
Tuhan berikan bagi saya
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

BERDOALAH BAGI JEMAAT DAN GEMBALAMU!

C. Pengantar Pembacaan Firman
Paulus meminta kepada
jemaat di Efesus untuk
mendoakan segala orang
Kudus dan juga mendoakan
dirinya. Doa Anda sangat
mereka perlukan!

D. Pembacaan Firman
Efesus 6:18b-20

E. Perenungan
1.Mengapa jemaat Efesus diminta berdoa
untuk segala orang Kudus? (ayat 18b)
2.Hal apa yang diminta Paulus agar jemaat
mendoakannya? (ayat 19 dan 20)

BERDOALAH BAGI JEMAAT DAN GEMBALAMU!

F. Penerapan
Paulus mengerti bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Bagi Paulus,
perkataan yang benar dan keberaniannya dalam memberitakan Injil semata-mata
bergantung kepada Tuhan. Efektifitas pelayanan gembala sangat tergantung dari
doa-doa jemaat. Doakanlah gembalamu

G. Aplikasi Praktis
Berdoalah senantiasa bagi jemaat di gereja Anda dan juga bagi gembala Anda.
Secara khusus bagi Gembala Anda, berdoalah baginya. Dalam masa pandemi
seperti ini, penggembalaan bukanlah hal yang mudah

BERDOALAH BAGI JEMAAT DAN GEMBALAMU!

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini saya tidak
pernah mendoakan jemaat yang lain
dan juga gembala saya
2. Roh Kudus berikan kekuatan untuk
tekun mendoakan jemaat yang lain dan
gembala saya

RUKUN DI RUMAH, RUKUN DI GEREJA

A. Pujian Penyembahan

Sabtu, 27 Maret 2021

B. Doa Ucapan Syukur

O BETAPA INDAHNYA
O betapa indahnya, dan betapa eloknya
Bila saudara seiman
Hidup dalam persatuan (2x)
Reff :
Bak urapan dikepala Harun
Yang ke jangggut dan jubahnya turun
Seperti embun yang dari Hermon
Mengalir ke Bukit Sion
Ke sana t’lah diprintahkan Tuhan
Agar berkat-berkat dicurahkan
Kehidupan untuk selamanya, O betapa indahnya

1.Mengucap syukur atas gereja
dimana Anda berada
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuha

RUKUN DI RUMAH, RUKUN DI GEREJA

C. Pengantar Pembacaan Firman
Salah satu rahasia hidup yang
diberkati oleh Tuhan adalah
jika hidup kita dapat rukun
dengan sesama. Betapa
indahnya, baiknya, dan
senangnya jika kita dapat hidup
rukun bersama-sama, baik di
dalam keluarga kita, maupun
juga di dalam gereja kita

D. Pembacaan Firman
Mazmur 133:1-3

E. Perenungan
1.Apa yang akan Tuhan lakukan jika
kita hidup rukun, baik di rumah
maupun di gereja (ayat 3)?
2.Apa dampaknya bagi masyarakat,
apabila setiap orang Kristen memiliki
hidup yang rukun, baik di dalam
keluarga maupun di dalam gereja

RUKU N D I RUMAH, RUKUN DI GEREJA

F. Penerapan
Kerukunan dapat diwujudkan jika masing-masing individu menganggap yang
lain lebih utama dibandingkan dirinya. Setiap individu mengejar kepentingan
bersama, dibandingkan kepentingan diri sendiri

G. Aplikasi Praktis
Selain didoakan, kerukunan juga harus diupayakan. Salah satu hal
sederhana yang dapat dilakukan adalah memberi salam terlebih dahulu
kepada orang lain

RUKU N D I RUMAH, RUKUN DI GEREJA

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika belum
mengupayakan kerukunan di dalam
keluarga dan gereja
2. Tuhan berikan kerukunan dalam
rumah saya dan juga gereja saya

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

