PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

MINGGU KE I
29 MARET - 3 APRIL 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

TEMA : “ RENDAH HATI & SABAR ”

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

BELAJAR DARI PETANI

A. Pujian Penyembahan
HATIKU PERCAYA

Saat ku tak melihat jalanMu
Saat ku tak mengerti rencanaMu
Namun tetap ku pegang janjiMu
Pengharapanku hanya padaMu
Saat ku tak melihat jalanMu
Saat ku tak mengerti rencanaMu
Namun tetap ku pegang janjiMu
Pengharapanku hanya padaMu
Reff :
Hatiku percaya, hatiku percaya
Hatiku percaya, s'lalu ku percaya

Senin, 29 Maret 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk kekuatan yang
senantiasa Tuhan berikan dalam hidup
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

BELA J A R D ARI PETANI

C. Pengantar Pembacaan Firman
Petani selalu bersabar
menantikan hasil panennya.
Sembari menanti panen, ia terus
tekun mengelola, memelihara
tanah dan tanamannya.
Meskipun ia menghadapi musim
gugur (ayat 7), yaitu masa yang
sulit, namun ia tidak menjadi
putus atas. Ia terus bersabar
dan bekerja, menantikan hasil
yang baik.

D. Pembacaan Firman
Yakous 5:7-11

E. Perenungan
1.Apa yang dapat Anda pelajari dari kesabaran
seorang petani? (ayat 7)
2.Mengapa kita harus bersabar dan bertekun
dalam iman? (ayat 8)
3.Saat mengalami penderitaan, seringkali kita marah,
kecewa, bahkan menuduh orang lain, atau mungkin
menuduh Allah sebagai penyebab timbulnya
penderitaan. Mengapa kita tidak boleh bersungutsunguh dan saling menyalahkan? (ayat 9)

BELA J A R D ARI PETANI

F. Penerapan
Kesabaran adalah sifat menanggung ketidakadilan, penderitaan, kesulitan, dan penganiayaan,
sambil menyerahkan hidup kita kepada Allah dan percaya bahwa Allah sepenuhnya. Apakah
Anda saat ini sedang di dalam pergumulan atau kesulitan? Tetaplah bersabar menanti
pertolongan Tuhan dan setia di dalam proses. Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi
pribadi yang lebih baik, dan mempersiapkan kita untuk pekerjaan yang mulia.

G. Aplikasi Praktis
Banyak kesulitan yang kita alami di masa pandemi covid-19. Tetaplah bersabar dan
jangan terburu-buru, karena ini semua akan berlalu.

BELA J A R D ARI PETANI

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini tidak
sabar di dalam menjalani masa sulit,
sering bersungut-sungut dan bahkan
menyalahkan orang lain
2. Tuhan memberikan kekuatan dan
kesabaran dalam menanggung
segala perkara

MENANTI DENGAN AKTIF

A. Pujian Penyembahan

Selasa, 30 Maret 2021

B. Doa Ucapan Syukur

AKU PERCAYA
Tiada yang seperti Engkau
Begitu mengasihiku
Kau Tuhan sanggup menjawab
Semua seru doaku
Tiada yang seperti Engkau
Begitu mengasihiku
Kau Tuhan sanggup melawat
Seluruh kehidupanku
Aku percaya Tuhanku ajaib
Kau turun tangan memulihkanku
Aku percaya Tuhanku dahsyat
Kau turun tangan memberkatiku
(Kau turun tangan menyembuhkanku)

1.Bersyukur untuk pertolongan Tuhan
yang sempurna dalam hidup saya
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

MENANTI DENGAN AKTIF

C. Pengantar Pembacaan Firman
Banyak orang menantikan
pertolongan Tuhan,
namun dengan sikap yang
salah yaitu dengan
berdiam diri dan tidak
melakukan apa-apa.
Sambil menantikan
pertolongan Tuhan, kita
harus mengusahakan apa
yang baik.

D. Pembacaan Firman
Matius 14:34-36

E. Perenungan
Upaya aktif apa sajakah yang dilakukan oleh
orang-orang sakit di Genesaret untuk
mendapatkan kesembuhan? (ayat 35-36)
Jika saat ini Anda sedang menantikan
pertolongan Tuhan, apakah Anda telah dengan
rendah hati meminta pertolongan kepadaNya
dan secara aktif bertindak dan melakukan
sesuatu atas dasar iman Anda? Ataukah Anda
hanya pasif dan berdiam diri saja?

MENANTI DENGAN AKTIF

F. Penerapan
Sembari menunggu pertolongan Tuhan, Anda tidak boleh hanya berdiam saja dan
pasif. Lakukanlah bagian Anda, dengan rendah hati datang kepadaNya dan Anda
bertindak dengan iman bahwa Tuhan akan menolong Anda.

G. Aplikasi Praktis
Jika Anda sakit, maka Anda harus menantikan pertolongan dan kesembuhan dari
Tuhan. Namun hal itu bukan berarti Anda berdiam saja. Anda harus juga berobat dan
datang kepada dokter atau Puskesmas atau Rumah Sakit.

MENANTI DENGAN AKTIF

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini menanti
pertolongan Tuhan dengan pasif dan tidak
melakukan apapun
2. Tuhan berikan kerendahan hati dan iman
bagi saya untuk mau bergerak dan
berusaha

BIAR LAMBAT ASAL SELAMAT?

A. Pujian Penyembahan
WAKTU TUHAN
Bila Kau ijinkan sesuatu terjadi
Ku percaya semua untuk kebaikanku
Bila nanti telah tiba waktu-Mu
Ku percaya kuasa-Mu
Memulihkan hidupku
Reff :
Waktu Tuhan pasti yang terbaik
Walau kadang tak mudah dimengerti
Lewati cobaan, kutetap percaya
Waktu Tuhan pasti yang terbaik

Rabu, 31 Maret 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk pertolongan Tuhan
yang selalu tepat waktu dan sempurna
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

BIAR LAMBAT ASAL SELAMAT?

C. Pengantar Pembacaan Firman
Falsafah Jawa mengatakan :
“alon-alon asal kelakon” yang
mengajarkan untuk tidak perlu
terburu-buru. Ada juga peribahasa
lain yang mengatakan : “biar
terlambat asal selamat”.
Namun Tuhan tidak pernah
terlambat atau juga terlalu cepat
dalam menolong kita. Pertolongan
Tuhan selalu tepat waktu.

D. Pembacaan Firman
Kejadian 22:10-13

E. Perenungan
Pertolongan Tuhan bukan hanya tepat waktu
(11-12), tetapi caraNya juga sempurna,
dimana Tuhan juga menyediakan seekor
domba jantan sebagai korban bakaran
pengganti Ishak (ayat 13).
Pertolongan Tuhan sempurna, lebih daripada
yang kita harapkan dan bayangkan. Apakah
Anda pernah mengalami hal ini? Ceritakan
hal tersebut kepada keluarga Anda, dalam
mesbah keluarga ini!

BIAR LAMBAT ASAL SELAMAT?

F. Penerapan
Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jika Anda terburu-buru dalam segala sesuatu, dan
ingin mewujudkan segala sesuatu sesuai dengan waktu dan cara Anda, seringkali
akibatnya malah mendatangkan masalah atau bahaya bagi Anda yang tidak pernah
Anda bayangkan. Bersabarlah dalam menunggu pertolongan Tuhan dan biarkan Ia
menolong Anda menurut caraNya. Untuk itu, Anda dapat mengandalkan Tuhan dan
berserah dalam setiap keadaan.

G. Aplikasi Praktis
Berdoalah kepada Tuhan, dan nyatakan setiap permohonan Anda kepadaNya.

BIAR LAMBAT ASAL SELAMAT?

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun apabila sering
menggunakan cara dan waktu saya,
dalam mewujudkan segala sesuatu
2. Tuhan memberikan kekuatan, untuk
dapat dengan sabar menunggu
pertolongan Tuhan

JALAN PINTAS

A. Pujian Penyembahan
ABBA BAPA

Abba Bapa, Abba Bapa
Kau s’galanya bagiku
Ku naikkan syukur padaMU
Dengan segenap hatiku
Abba Bapa ku mengasihiku
Reff :
Lebih dari s’galanya kuingin Kau Tuhan
Mas perak dan permata tiada artinya
Kuingin lebih dekat bersekutu denganMU
Jadikanku hamba setia kepadaMU

Kamis, 1 April 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk keluarga dan rekan
seiman yang Tuhan berikan kepada
saya, sebagai penolong bagi saya
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

JALA N P I N TAS

C. Pengantar Pembacaan Firman
Sarai tidak sabar dalam
menantikan janji Tuhan, dan ia
kemudian mengambil jalan
pintas dengan memberikan
Hagar kepada Abraham, agar
Abraham mendapatkan anak.
Akibat jalan pintas yang
dilakukan Sarai, menimbulkan
dampak buruk, bahkan
sampai dengan saat ini.

D. Pembacaan Firman
Kejadian 16:1-16

E. Perenungan
1.Apakah akibatnya jika Anda mendengarkan
perkataan frustrasi dan bukan perkataan iman?
(ayat 2). Suara siapakah yang Anda dengarkan
dalam hidup Anda?
2.Apa saja masalah yang timbul, akibat Sarai
mengambil jalan pintas dan tidak sabar
menantikan janji Tuhan? (ayat 5-6)
3.Adakah janji Tuhan yang Anda nantikan
saat ini?

JALA N P I N TAS

F. Penerapan
Dalam menantikan apapun, kita harus merendahkan hati kita pada Tuhan dan
jangan memakai hikmat kita sendiri dan melakukan jalan pintas. Tuhan tahu
yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang
mau sabar menunggu janjiNya dan waktuNya!

G. Aplikasi Praktis
Dengarkanlah Firman Tuhan dan perkataan iman, supaya iman kita terbangun
dan kuat dalam menunggu janji Tuhan.

JALA N P I N TAS

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika sering melakukan
jalan pintas dalam memenuhi janji
Tuhan dalam hidup saya
2. Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran
dalam menunggu janji Tuhan digenapi
dalam hidup saya

RENDAH HATI SEPERTI YESUS

A. Pujian Penyembahan
BAPA SURGAWI
Bapa surgawi ajarku mengerti
Betapa dalamnya kasih-Mu
Bapa surgawi buatku mengerti
Betapa kasih-Mu padaku
Reff :
Semua yang terjadi, di dalam hidupku
Ajarku menyadari, Kau s’lalu sertaku
B’ri hatiku s’lalu
Bersyukur pada-Mu
Kar’na rencana-Mu indah bagiku

Jumat, 2 April 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk kesehatan dan
kekuatan hari ini.
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

RENDAH HATI SEPERTI YESUS

C. Pengantar Pembacaan Firman
Rendah hati artinya sifat tidak sombong atau
tidak angkuh. Tuhan menentang orang yang
congkak tetapi mengasihani orang yang
rendah hati. Sifat rendah hati membuat
seseorang dapat hidup dalam kasih bersama
orang lain, tidak mencari kepentingan sendiri
atau puji-pujian yang sia-sia. Orang percaya
harus hidup rendah hati sebagaimana Yesus
juga rendah hati. Walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
itu, tetapi telah mengosongkan diriNya dan
mengambil rupa seorang hamba, dan
menjadi sama dengan manusia. Dan dalam
kerendahan hati-Nya, Yesus taat sampai
mati di kayu salib.

D. Pembacaan Firman
Filipi 2:1-11

E. Perenungan
1.Apa ciri orang yang rendah
hati? (ayat 2, 3,5, 7)
2.Untuk dapat hidup bersama dengan
orang lain, perlu memiliki sikap rendah
hati. Mengapa harus ada sikap rendah
hati dalam kehidupan bersama?
3.Apa upah atau berkat yang
diterima dari sikap hidup dalam
kerendahan hati? (ayat 9)

RENDAH HATI SEPERTI YESUS

F. Penerapan
Kita dipanggil untuk hidup sebagaimana Kristus hidup, termasuk di dalamnya
mencontohi kerendahan hati Yesus. Sikap rendah hati harus menjadi karakter kita
sebagai orang percaya. Hidup sebagai orang yang tidak bermilik, karena semua yang
ada pada kita adalah milik Tuhan, termasuk hidup kita ini. Tidak ada yang patut kita
sombongkan.

G. Aplikasi Praktis
Sekalipun posisi, status, jabatan, penampilan kita lebih tinggi atau lebih baik dari
orang lain, tetaplah rendah hati. Hormati dan hargailah orang lain, siapapun dan apa
pun keadaan orang tersebut.

RENDAH HATI SEPERTI YESUS

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun bila selama ini kita
hidup dalam keangkuhan.
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk
hidup dalam kerendahan hati.

TETAP SETIA

A. Pujian Penyembahan
ALLAH PEDULI
Banyak perkara yang tak dapat kumengerti
Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini
Satu perkara yang kusimpan dalam hati
Tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli
Reff :
Allah mengerti, Allah peduli
Segala persoalan yang kita hadapi
Tak akan pernah dibiarkannya
Kubergumul sendiri s'bab Allah mengerti

Sabtu, 3 April 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas kesetiaan Tuhan
dalam hidup saya
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

TETAP SETIA

C. Pengantar Pembacaan Firman
Ada orang Kristen yang menjadi
marah dan menjadi tidak setia
kepada Tuhan, oleh karena
mereka menganggap Tuhan
tidak menolong mereka keluar
dari kesulitan. Tidak demikian
dengan Sadrakh, Mesakh dan
Abednego. Mereka berkomitmen
bahwa jikalau Tuhan tidak
menolong mereka, mereka tetap
akan setia kepada Tuhan.

D. Pembacaan Firman
Daniel 3:16-18

E. Perenungan
1.Bagaimana sikap Sadrakh, Mesakh dan
Abegdego, jika ternyata Tuhan tidak menolong
mereka? (ayat 17-18)
2.Apa yang membuat mereka memiliki
komitmen luar biasa seperti itu?
3.Apakah Anda juga komitmen seperti Sadrakh,
Mesakh dan Abegdego?

F. Penerapan

TETA P S E T IA

Sadrakh, Mesakh dan Abednego tahu bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup mereka
dan Tuhan berkuasa, oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka
akan tetap setia kepada Tuhan.
Anda harus mengenal dan mengalami Tuhan. Pengenalan dan pengalaman bersama
Tuhan akan membuat Anda memiliki iman yang kuat dan tidak kekanak-kanakan, tidak
mudah kecewa dan meninggalkan Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Bacalah kisah Pahlawan-pahlawan iman, dan lihatkah bagaimana mereka berjalan
bersama Tuhan dan melalui setiap tantangan hidup, namun Tuhan tetap bersama
mereka.

TETA P S E T IA

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika pernah kecewa
kepada Tuhan
2. Tuhan berikan kekuatan agar tetap
setia kepadaNya, apapun yang terjadi

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

