MINGGU KE V

PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

28 JUNI - 3 JULI 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

TEMA : “ ORANG TUA TELADAN ”

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

TELADAN DALAM IMAN

A. Pujian Penyembahan
KAU TUHAN YANG BERJANJI
Sekalipun ku berjalan, lewat lembah kelam
Namun tangan-Mu selalu, menopang hidupku
Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku
Kau berkata jangan takut, Kau b’riku kem’nangan
Reff :
Kaulah Tuhan yg berjanji
Tak sekalipun Kau ingkari
Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
Di sepanjang hidupku
‘Tuk s’lamanya
Kukan setia melayani mengasihiMu
Tiada Tuhan seperti-Mu, Kau Allahku yang setia

Senin, 28 Juni 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk hari yang baru
dalam minggu ini
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

TELA D A N DALAM IM AN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Orang tua Kristen menerima dari Tuhan tugas untuk
mendidik dan menghasilkan keturunan ilahi dalam
keluarganya, yaitu anak-anak yang hidup beriman kepada
Tuhan. Untuk mencapai tujuan ini, maka sangatlah penting
orang tua menunjukkan keteladanan hidup mereka kepada
anak-anaknya. Abraham menunjukkan kepada anaknya,
Ishak, teladan dalam soal iman dan kepercayaannya
kepada Tuhan. Abraham ketika menghadapi ujian iman
dari Tuhan, dia mempertontonkan teladan iman yang luar
biasa. Kepercayaan dan keyakinan Abraham akan Tuhan
ditunjukkannya kepada Ishak melalui tindakan dan
perbuatan nyata. Iman Abraham kepada Tuhan menjadi
teladan yang diwariskan kepada Ishak, dan Ishak pun
meneruskan keteladanan itu kepada keturunannya.
Keteladanan iman orang percaya, menghasilkan keturunan
yang beriman.

D. Pembacaan Firman
Kejadian 22:1-19

E. Perenungan
1.Apa saja teladan iman yang
ditunjukkan Abraham kepada anaknya,
Ishak? (ayat 3,8,14)
2.Orang tua harus menjadi teladan
dalam imannya kepada Tuhan kepada
anak-anaknya. Apa yang sudah Anda
lakukan untuk menjadi teladan dalam
iman kepada anak-anakmu?
3.Apa respon anak-anakmu terhadap
teladan iman yang Anda tunjukkan?

TELA D A N DALAM IM AN

F. Penerapan
Sebagai orang tua, kita harus memberikan teladan kepada anak-anak kita untuk hidup dalam
iman. Hidup dalam kebergantungan dan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya harus kita
perlihatkan kepada anak-anak kita setiap hari

G. Aplikasi Praktis
Ajak anak-anak kita berdoa ketika mereka meminta sesuatu dari kita.

TELA D A N DALAM IM AN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika kita belum menjadi
teladan dalam iman kepada anak-anak kita.
2. Tuhan, mampukan aku menjadi teladan
dalam iman kepada anak-anakku.

KETELADANAN TIDAK PERNAH GAGAL

A. Pujian Penyembahan
KU HIDUP BAGIMU
Yesus Kau kebenaran, yang menyelamatkanku
Kau memb’rikan ku hidup, dan pengharapan
Ku ikut kehendak Mu
Kunyatakan janjiku, kepada Mu
Reff :
Kalau ku hidup, ku hidup bagi Mu
Hatiku tetap, tetap menyembah Mu
Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasih Mu
Mataku tetap, tetap memandang Mu
Dunia tak bisa menjauhkanku
Dari kasih Mu

Selasa, 29 Juni 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas keteladanan yang
diberikan oleh orang tua kepada kita
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

KETELADANAN TIDAK PERNAH GAGAL

C. Pengantar Pembacaan Firman
Keteladanan tidak pernah gagal.
Seringkali orang tua yang telah
berusaha hidup menjadi teladan
menjadi lemah karena melihat
anak-anaknya tidak mengikuti
teladan mereka. Keteladanan
kasih dan pelayanan dari Tuhan
Yesus tidak serta merta dimengerti
oleh murid-muridNya (Yoh 13:7).
Namun ketika waktunya tiba,
murid-murid mengerti dan
mengikuti apa yang telah
diteladankan Tuhan Yesus, dimana
mereka melayani dengan berani
dan didasari oleh kasih, bahkan
rela mati sebagai martir demi Injil
diberitakan sampai ke ujung bumi.

D. Pembacaan Firman
Yohanes 13:1-20

E. Perenungan
Yesus mengatakan “apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu
sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak” (ay 7).
Seringkali keteladanan orang tua kepada anak tidak selalu
dapat dimengerti oleh anak pada saat itu juga, namun suatu saat
anak pasti akan mengerti dan mengikuti keteladanan yang diberikan
oleh orang tuanya.
Apakah keteladanan hidup yang sedang Anda lakukan saat ini dan
Anda berharap anak-anak Anda mengikuti apa yang Anda lakukan?
Apakah anak-anak Anda sudah mengerti keteladanan Anda tersebut
dan menyadarinya?
Bagaimana Anda secara konsisten berusaha tetap melakukan
keteladanan tersebut?

KETELADANAN TIDAK PERNAH GAGAL

F. Penerapan
Di dalam keluarga, keteladanan yang ditunjukkan orang tua secara konsisten pasti akan
berbuah manis di dalam kehidupan anak-anaknya. Hai orang tua. teruslah berjuang untuk
hidup di dalam keteladanan!

G. Aplikasi Praktis
Keteladanan perlu dilakukan secara berulang-ulang supaya anak-anak mengerti.

KETELADANAN TIDAK PERNAH GAGAL

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika belum hidup memberi
keteladanan kepada anak-anak saya.
2. Tuhan berikan saya kekuatan untuk
dapat menjadi teladan bagi anak-anak

ORANG TUA MENYELAMATKAN ANAKNYA

A. Pujian Penyembahan
YESUS TUHAN DAN ALLAH KAMI

Yesus Tuhan dan Allah kami
Engkau layak menerima pujian
Hormat dan kuasa
Sebab Kau t’lah ciptakan segalanya
Oleh kar’na kehendak-Mu
Semuanya itu telah ada dan diciptakan
Untuk kemuliaan-Mu, terpujilah Tuhan
Reff :
Hosana terpujilah Tuhan
Terpujilah Tuhan Yesus
Hosana terpujilah Tuhan
Terpujilah Tuhan Yesus

Rabu, 30 Juni 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1. Bersyukur untuk hidup dalam
kebaikan dan kasih karunia Allah
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

ORANG TUA MENYELAMATKAN ANAKNYA

C. Pengantar Pembacaan Firman
Orang tua teladan akan menyelamatkan anak-anaknya dari
kebinasaan. Suara pengajaran dan ajakannya untuk datang
kepada Tuhan akan didengar dan ditaati anak-anaknya.
Tokoh Alkitab yang bernama Nuh, adalah salah satu contoh
orang tua teladan. Disaat kejahatan manusia besar di
bumi, Nuh adalah orang tua yang hidupnya tetap benar dan
bergaul dengan Allah. Nuh menjadi teladan dalam hidup
benar dan tidak bercela kepada anak-anaknya. Nuh menjadi
teladan dalam ketaatannya kepada segala perintah Tuhan.
Saat orang-orang di sekitarnya tidak mempedulikan dan
mengabaikan ajakannya untuk masuk dalam bahtera, anakanak Nuh mengikutinya untuk masuk dalam bahtera
sehingga mereka sekeluarga diselamatkan dari air bah.
Orang tua teladan menarik anak-anaknya terhindar dari
kebinasaan.

D. Pembacaan Firman
Kejadian 6:9-22

E. Perenungan
1.Apa bukti Nuh hidup
menjadi teladan yang dapat
menyelamatkan anak-anaknya?
(Kej. 7:7)
2) Bagaimana bentuk dan sikap
keteladanan hidup kita yang dapat
menyelamatkan anak-anak kita
dan orang-orang yang ada
di sekitar kita?

ORANG TUA MENYELAMATKAN ANAKNYA

F. Penerapan
Anak-anak kita akan mengikuti ajaran dan ajakan kita untuk datang kepada Tuhan jika
hidup kita menjadi teladan. Teladan hidup kita akan menyelamatkan anak-anak kita
dan menarik mereka datang kepada Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Sebelum Anda mengajak dan mengajarkan iman kepada anak-anakmu, terlebih
dahulu Anda melakukannya dan menjadi contoh.

ORANG TUA MENYELAMATKAN ANAKNYA

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika kita belum
menyelamatkan anak-anak kita melalui
keteladanan hidup kita.
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjadi
teladan yang membawa keluargaku
kepada Kristus.

TELADAN ORANG TUA ROHANI

A. Pujian Penyembahan
BERSYUKUR BERSYUKUR

Kasih Allahku sungguh t’lah terbukti
Ketika Dia serahkan Anak-Nya
Kasih Allah mau berkorban
Bagi kau dan aku
Tak ada kasih seperti kasih-Mu
Reff :
Bersyukur bersyukur bersyukurlah
Bersyukur karena kasih setiaMu
Kusembah, kusembah
Kusembah dan kusembah
S’lama hidupku kusembah Kau Tuhan

Kamis, 01 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk berkat hikmat
Tuhan bagi kita
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

TELA D A N ORANG TU A ROHANI

C. Pengantar Pembacaan Firman
Menjadi orang tua, tidak hanya secara jasmani
saja tetapi juga secara rohani, yaitu menjadi orang
tua rohani bagi anak-anak jasmani dan juga bagi
anak-anak rohani. Sebagai orang tua rohani,
proses mentoring dan pembapakan juga
ditunjukkan melalui keteladanan hidup. Rasul
Paulus menasihatkan jemaat di Korintus dan juga
kepada Timotius sebagai anak rohaninya untuk
menuruti teladannya. Teladan dalam hal melayani
Tuhan dan hidup di dalam Kristus. Anak-anak
dapat rohani menemukan figur yang baik dan yang
beriman melalui bapa rohaninya tentang
keteladanan hidup dalam Kristus. Setiap orng tua
rohani, harus bisa berkata kepada anak-anak
rohaninya untuk menuruti teladannya dalam iman
kepada Tuhan Yesus Kristus.

D. Pembacaan Firman
1 Korintus 4:6-21

E. Perenungan
1.Apa yang harus dilakukan orang
tua rohani kepada anak-anak
rohaninya? (ayat 16)
2) Sebagai orang tua rohani di dalam
Kristus, kita dapat menasihatkan
anak-anak rohani kita untuk menuruti
teladan kita dalam iman. Bagaimana
agar kita dapat menunjukkan teladan
dalam iman kepada anak-anak
rohani kita?

TELA D A N ORANG TU A ROHANI

F. Penerapan
Menjadi orang tua rohani bagi anak-anak jasmani kita maupun anak-anak rohani
merupakan hal penting untuk melahirkan banyak generasi keturunan ilahi. Keteladanan
hidup dalam Kristus harus selalu diperlihatkan sehingga anak-anak rohani kita dapat
melihat kehidupan nyata Kristus melalui orang tua rohani.

G. Aplikasi Praktis
Nyatakan teladan hidup yang baik bag anak-anak kita setiap hari, yaitu teladan
kehidupan Kristus.

TELA D A N ORANG TU A ROHANI

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika kita belum
menjadi orang tua rohani yang baik.
2. Tuhan, mampukan aku sebagai
orang tua rohani yang baik bagi
banyak anak-anak rohani.

TELADAN LEBIH KUAT DIBANDINGKAN PERINTAH

A. Pujian Penyembahan
BERSYUKURLAH KEPADA TUHAN
Haleluya ku memuji-Mu Tuhan
Kar'na kasih-Mu tak berkesudahan
Biar yang bernafas memuji sang Raja
Di atas gunung dan di dalam samudera
Tanganku kuangkat pada-Mu
Mensyukuri rahmat yang Kau b'ri
Kakiku melompat bagi-Mu
S'bab rahmatMu baru s'tiap pagi
Reff :
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik
Bahwasanya untuk s'lamanya Kasih setia-Nya

Jumat, 02 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas teladan yang telah
diberikan oleh orang tua kepada saya
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

TELADAN LEBIH KUAT DIBANDINGKAN PERINTAH

C. Pengantar Pembacaan Firman
Setiap orang tua menginginkan
anaknya berubah menjadi lebih
baik. Sehingga oleh karena itu,
orang tua sering memerintahkan
anak-anak untuk melakukan atau
tidak melakukan hal tertentu. Hal
tersebut tentu saja harus dilakukan
orang tua kepada anak-anaknya.
Namun Rasul Petrus mengingatkan
kepada penatua bahwa ada yang
lebih kuat dibandingkan perintah,
yaitu teladan (1 Petrus 5:3)

D. Pembacaan Firman
1 Petrus 5:1-11

E. Perenungan
1.Mengapa orang tua lebih senang
memberikan instruksi agar anak-anak
berubah menjadi lebih baik, dibandingkan
menjadi teladan bagaimana seharusnya.
2.Keteladanan dalam hal apa yang ingin
Anda berikan kepada anak Anda?

TELADAN LEBIH KUAT DIBANDINGKAN PERINTAH

F. Penerapan
Jika Anda ingin anak Anda berhenti dari hal-hal yang tidak baik, maka Anda
harus menjadi teladan bagaimana hidup baik dan benar.

G. Aplikasi Praktis
Diskusikan dengan suami/istri Anda, hal-hal apa yang ingin Anda teladani bagi
anak-anak Anda

TELADAN LEBIH KUAT DIBANDINGKAN PERINTAH

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika belum hidup memberi
keteladanan kepada anak-anak saya.
2. Tuhan berikan saya kekuatan untuk
dapat menjadi teladan bagi anak-anak

TELADAN BERBUAT BAIK

A. Pujian Penyembahan
INILAH RINDUKU
Inilah rinduku kepada-Mu
Seg’nap hatiku menyembah-Mu
Seluruh jiwaku memuji-Mu
Ku memuja-Mu ya Allahku
Reff :
Ku b’rikan hatiku dan jiwaku
Semuanya bagi-Mu
Di dalam hidupku di setiap waktu
Nyatakan jalan-Mu

Sabtu, 03 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur hidup menjadi berkat
bagi orang lain
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

TELADAN BERBUAT BAIK

C. Pengantar Pembacaan Firman
Orang percaya diperintahkan Tuhan untuk menjadi
teladan dalam berbuat baik. Ada banyak perbuatan baik
yang dapat dilakukan agar menjadi teladan bagi orang
lain. Kejujuran, menolong dan membantu orang lain,
taat kepada aturan yang berlaku, menyatakan kasih
kepada orang lain, ramah dan sopan terhadap orang
lain. Perbuatan baik merupakan karakter orang percaya
yang akan menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia
ini. Melalui keteladanan hidup, Kristus dimuliakan dan
disaksikan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau
jemu berbuat baik. Orang tua dapat menciptakan
anak-anak yang memiliki karakter unggul melalui
keteladanan hidup dalam hal berbuat baik. Oleh karena
itu, nyatakanlah perbuatan baik kepada semua orang,
sehingga Kristus dinyatakan dan dimuliakan
didalamnya.

D. Pembacaan Firman
Titus 2:1-10

E. Perenungan
1.Apa saja sikap kita yang dapat
menjadi teladan dalam berbuat baik?
(ayat 7,8)
2.Tuhan memanggil kita untuk
menyatakan keteladanan kita dalam
berbuat baik. Apakah kita sudah
menjadi teladan dalam berbuat baik
kepada orang lain?
3.Mengapa kita harus menyatakan
keteladanan dalam hal berbuat baik?

TELA D A N BERBUAT BAIK

F. Penerapan
Kita harus berbuat baik kepada siapa pun juga. Baik di rumah, di tempat kerja, di
lingkungan sosial kita, di gereja. Tuhan menghendaki setiap kita hidup menjadi
teladan dalam hal berbuat baik.

G. Aplikasi Praktis
Berilah bantuan kepada orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan
pertolongan. Ajaklah anakmu untuk ikut melakukan kegiatan tersebut.

TELA D A N BERBUAT BAIK

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun bila kita belum menjadi
teladan dalam berbuat baik.
2. Tuhan, mampukan aku menjadi teladan
dalam berbuat baik kepada anak-anakku.

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

