MINGGU KE III

PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

19 JULI - 24 JULI 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

TEMA : “ KESEHATAN KEUANGAN ”

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

PERENCANAAN KEUANGAN

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

Senin, 19 Juli 2021

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

PERE N C A NAAN KEU ANGAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Membuat perencanaan keuangan itu penting bagi semua orang.
Dengan perencanaan keuangan yang baik, maka uang dapat
dipergunakan tepat sasaran dan pengelolaan keuangan menjadi
efektif dan efisien. Perencanaan keuangan berguna menghindari
kesalahan penggunaan uang, karena alokasi keuangan disesuaikan
dengan anggaran yang sudah dibuat. Alkitab melihat perencanaan
keuangan itu perlu dan penting bagi orang percaya, karena dengan
perencanaan keuangan penggunaan uang dilakukan secara
bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan. Dan juga
keuangan yang ada dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,
tidak hidup berkekurangan dan berhutang. Uang tidak dipakai membeli
sesuatu yang tidak penting, dan jika ada dana lebih dari penghasilan
dapat ditabung dan dipersiapkan sebagai dana darurat untuk
kebutuhan mendesak. Perencanaan keuangan sebagai tanggung
jawab orang percaya mengelola berkat Tuhan yang ada dan
menggunakannya secara efektif dan efisien bagi kemuliaan Tuhan,
dan juga dapat menjadi berkat bagi orang lain.

D. Pembacaan Firman
Lukas 14:28-35

E. Perenungan
1.Mengapa kita perlu membuat
perencanaan keuangan atas berkat
yang kita terima dari Tuhan?
ayat 28,29,30)
2.Apakah kita sudah membuat
perencanaan keuangan secara
regular dan teratur?
3.Sebutkan secara garis besar
pos-pos alokasi keuangan yang kita
buat dalam perencanaan keuangan
keluarga kita!

PERE N C A NAAN KEU ANGAN

F. Penerapan
Kita harus bijak di dalam mengelola keuangan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk
dapat mengelola keuangan dengan baik maka penting membuat perencanaan keuangan
secara rutin dan teratur. Perencanaan keuangan menghindari kita dari penggunaan uang
secara salah, dan kita dapat menggunakan berkat Tuhan secara bertanggung jawab.

G. Aplikasi Praktis
Buatlah perencanaan keuangan keluarga Anda. Tentukan pos-pos penting yang
menjadi kebutuhan utama keluarga, dan sedapat mungkin alokasikan dana untuk
kebutuhan darurat atau tabungan keluarga.

PERE N C A NAAN KEU ANGAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini kita
menggunakan uang kita dengan tidak
bertanggung jawab.
2. Tuhan, beri aku hikmat di dalam mengelola
keuangan yang Tuhan berikan.

KESEHATAN KEUANGAN

A. Pujian Penyembahan

Selasa, 20 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur

PENOLONG YANG KUPERCAYA
Setiap janji-Mu Tuhan
Kusimpan dalam lubuk hatiku
Lewati setiap masalah
Tiap tetes air mata dalam hidupku
Janji-Mu penopang hidupku
Kasih-Mu menuntun langkahku
Dalam setiap waktu
Penolongku yang aku percaya
Terimakasih buat kasih setia-Mu
Penyertaan-Mu sempurna
Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku
Terimakasih kuberterimakasih
Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku

1.Bersyukur untuk pemeliharaan yang
selalu Tuhan berikan setiap hari
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

KESEHATAN KEUANGAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Berkat Tuhan dalam kehidupan kita selalu ada. Tuhan
berkata untuk kita tidak perlu khawatir dengan apa yang
kita makan, minum, bahkan pakai. Tapi, apakah dengan
demikian kita hidup tanpa mengelola berkat yang Tuhan
sudah berikan? Tentu saja, keuangan yang Tuhan sudah
berikan kepada kita perlu dikelola dengan baik,
dimasukkan dalam beberapa budget yang ditentukan
salah satunya tabungan sebagai dana darurat di masa
sulit. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang tepat,
maka kehidupan kita di setiap musim pun akan terjaga.
Sehingga, penting sekali untuk kita bisa mengerti
pengelolaan keuangan dengan baik sejak dini di dalam
keluarga. Selain itu, berkat keuangan yang Tuhan sudah
percayakan tidak hanya ditimbun untuk keperluan
pribadi, namun kita juga bisa mengajarkan kepada
anggota keluarga kita untuk mau berbagi kepada sesama
sebagai saluran berkatnya Tuhan.

D. Pembacaan Firman
Kejadian 41:47-49

E. Perenungan
1.Bagaimana cara pengelolaan
keuangan kita? Apa saja budget yang
sudah dibuat?
2.Apakah pengelolaan keuangan
tersebut dapat menolong saat pandemi
datang? Kalau belum apa yang menjadi
penyebabnya?
3.Apakah kita sudah mengalokasikan
uang kita untuk berbagi? Jika sudah,
mengapa kita memutuskan untuk
berbagi? Jika belum, apa yang menjadi
alasan kita belum mengalokasikannya?

KESEHATAN KEUANGAN

F. Penerapan
Sadari bahwa Tuhan sudah memberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Namun, hal tersebut
bisa tidak dirasakan karena pengelolaan yang tidak benar. Mulai untuk mengatur kembali pos
keuangan kita. Ajarkan pula cara mengelola keuangan yang benar dan prinsip berbagi kepada
anak-anak kita agar dapat menjadi bekal dikemudian hari. Pengelolaan keuangan yang benar dan
prinsip untuk mau berbagi akan menolong kita dan sesama saat masa sukar datang.

G. Aplikasi Praktis
Atur pemasukan dan pengeluaran. Jika pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan,
kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Mulai sisihkan uang untuk menjadi berkat bagi orang
lain. Pastikan kita pun mengajarkannya kepada anak-anak beserta alasan kita
melakukannya.

KESEHATAN KEUANGAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini kita tidak
mengelola keuangan kita dengan baik.
2. Tuhan, beri aku hikmat untuk mengelola
keuangan yang Tuhan berikan bagiku.

KENCANGKAN IKAT PINGGANG

A. Pujian Penyembahan
KAMI PERLU KAU TUHAN
Kemanakah kami mencari kasih sejati
Kemanakah kami berseru
Saat badai datang menderu
Yang kami tahu
Hanya Kau yang mampu
Pulihkan s'gala sesuatu
Kami perlukan keajaiban-Mu
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu
Kami tak dapat jalan sendiri
Kami perlu kau Tuhan

Rabu, 21 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

KENCANGKAN IKAT PINGGANG

C. Pengantar Pembacaan Firman
Masa pandemi seperti ini tidak
membuat orang otomatis berhemat.
Layanan online shop membuat
banyak orang tidak terhindar dari
gaya hidup konsumerisme. Seruan
Tuhan terhadap bangsa Israel untuk
kembali pada iman mereka di
dalamnya berisi teguran dimana
bangsa Israel juga terjebak dalam
gaya hidup konsumerisme, yaitu
membelanjakan uang bukan untuk roti
dan upah untuk sesuatu yang
mengenyangkan.

D. Pembacaan Firman
Yesaya 55:2

E. Perenungan
1.Apa yang dilakukan orang Israel
dengan uang mereka dan uang hasil
kerja mereka?
2.Apa yang harus diutamakan dalam
membelanjakan uang?
3.Apa janji Tuhan saat orang Israel
mau mendengar dan taat kepada
Firman Tuhan?

KENCANGKAN IKAT PINGGANG

F. Penerapan
Saat membelanjakan uang, kita dihadapkan pada keinginan dan kebutuhan. Tidak salah
kita membeli barang-barang yang kita inginkan selama kebutuhan kita sudah terpenuhi.
Bijaksanalah dalam penggunakaan uang,

G. Aplikasi Praktis
Masa pandemi saat ini banyak dari kita harus mengalami berkurangnya pendapatan,
ada yang omsetnya turun dan gaji yang dipotong. Bijaksanalah dalam penggunakan
uang, hemat adalah perintah Tuhan supaya hidup kita terpelihara.

VIRUS ALKENCANGKAN IKAT PINGGANGASAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika seringkali boros dan
membelanjakan uang yang bukan kebutuhan
kita, bahkan terjebak dalam gaya hidup
hedonisme yang memuja kenikmatan dan
kemewahan.
2. Tuhan, ubahkan hatiku tidak terikat harta dan
memakai uang untuk memuliakan Tuhan dan
memberkati pekerjaan Tuhan

BERBAHAGIA ORANG YANG MEMPERHATIKAN
ORANG LEMAH

A. Pujian Penyembahan
DENGAN APA KAN KUBALAS
Kau Allah Yang Setia,
Bapa Yang Mulia.
Kasih-Mu besar Tuhan,
Kau pulihkan hidupku.
Kaulah Harapanku,
Hidupku dalam-Mu,
Terima kasih Tuhan,
Kau s'lamatkan hidupku.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanMu?
Segenap hatiku menyembahMu Yesus,
Ku bersyukur pada-Mu, s'lamanya,
Selamanya.

Kamis, 22 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Beryukur atas berkat Tuhan yang tidak
pernah habis dalam hidup kita
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

BERBAHAGIA ORANG YANG MEMPERHATIKAN ORANG LEMAH

C. Pengantar Pembacaan Firman
Di masa pandemi seperti saat ini
banyak sekali orang yang
mengalami kesulitan keuangan.
Orang Kristen seharusnya tidak
berdiam saja melihat kesusahan
orang lain dalam hal keuangan.
Ia harus memberikan bantuan
kepada orang-orang yang lemah.
Firman Tuhan mengatakan bahwa
Tuhan akan memberkati orang
yang memperhatikan dan
memberi bantuan kepada
orang-orang yang lemah

D. Pembacaan Firman
Mazmur 41:1-2

E. Perenungan
1.Mengapa Alkitab mengatakan bahwa
“berbahagialah orang yang memperhatkan orang
yang lemah?” (ayat 1-2) Sebutkan berkat-berkat
Tuhan yang disediakan bagi orang yang
menolong orang yang lemah.
2.Menurut Anda, siapakah yang dimaksud
sebagai orang-orang yang lemah tersebut?

3.Adakah orang di sekitar Anda yang
membutuhkan bantuan di saat seperti ini? Apa
yang dapat Anda lakukan untuk membantunya?

B ERB A HA G IA ORA NG YANG M EM PERHAT IKAN O RA NG L EM A H

F. Penerapan
Kita tidak perlu menunggu kaya untuk membantu seseorang. Memberi juga tidak
bergantung pada banyak atau sedikit uang yang kita berikan. Memberi kepada orang lain
adalah sikap hati. Orang yang hatinya sudah diubahkan pasti tidak sukar untuk memberi
bagi orang lain. Marilah kita semua orang Kristen, menjadi berkat bagi semua orang
melalui keuangan kita.

G. Aplikasi Praktis
Diskusikan dalam kesempatan Mesbah Keluarga ini, siapakah yang menurut Anda
membutuhkan pertolongan keuangan dari Anda. Jika telah disepakati, berikan bantuan
kepada mereka

BERBAHAGIA ORANG YANG MEMPERHATIKAN ORANG LEMAH

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun apabila selama ini tidak
begitu memperhatikan orang lain yang
kesusahan
2. Tuhan, aku rindu memiliki hati yang murah
hati. Ubahkan hatiku dan mulai saat ini aku
mau memberi dengan penuh sukacita.

JANGAN CINTA UANG

A. Pujian Penyembahan
PERTOLONGAN-MU
Firman-Mu berkata Kau besertaku
Maka kuat roh dan jiwaku
Tangan-Mu Tuhan s’lalu kunantikan
Di setiap langkah kupercaya
Dengan sayap-Mu kuakan terbang tinggi
Di tengah badai hidup ku tak menyerah
Kau kekutan dan perlindungan bagiku
Pertolonganku di tempat maha tinggi
Ku mengangkat tanganku aku berserah
Kau kunantikan Kau yang kusembah
Yesusku Rajaku

Jumat, 23 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk kekuatan dan
kesehatan dalam bekerja
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

JANGAN CINTA UANG

C. Pengantar Pembacaan Firman
Memiliki banyak uang merupakah hal yang tidak salah. Karena
dengan banyak uang, kita akan hidup layak dan juga dapat
mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan serta membantu orang
yang berkekurangan. Uang dapat dipakai sebagai alat untuk
hidup menjadi berkat bagi orang lain. Akan tetapi, ada hal yang
dilarang Tuhan, yaitu cinta uang. Orang yang hatinya terikat
kepada uang, tidak akan pernah memiliki rasa cukup, bahkan ia
akan terjatuh dalam pencobaan dan ke dalam berbagai-bagai
nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Dengan memburu
uang beberapa orang juga telah menyimpang dari iman dan
menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Untuk
mendapatkan banyak uang, tidak sedikit orang yang bekerja
dengan cara-cara yang tidak benar seperti menipu, korupsi,
berbuat curang, dan hatinya tidak pernah bersyukur dengan
berkat yang Tuhan berikan. Dan orang yang cinta uang,
tentunya sangat sulit bagi dia untuk berbagi kepada orang lain.
Oleh karena itu, jaga hati dan jauhi cinta akan uang.

D. Pembacaan Firman
1 Timotius 6:6-10

E. Perenungan
1.Mengapa kita tidak boleh
cinta uang? (ayat 9,10)
2.Bagaimana sikap yang benar
terhadap uang? (ayat 6,7,8)
3.Bagaimana sikap dan
motivasi Anda selama ini di
dalam bekerja dan mencari
uang?

JANGAN CINTA UANG

F. Penerapan
Tuhan menghendaki kita tidak jatuh dalam jerat cinta uang yang dapat membawa
kita jatuh dalam berbagai-bagai hawa nafsu dan dosa. Kita harus menjaga hati kita
dengan baik sehingga motivasi kita mencari uang dan cara kita bekerja untuk
mendapatkan uang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila kita memiliki sikap hati
yang benar terhadap uang, maka Tuhan pasti akan memberkati keuangan kita.

G. Aplikasi Praktis
Miliki motivasi dan cara bekerja mencari uang yang benar di hadapan Tuhan. Dan
miliki rasa cukup atas setiap berkat keuangan yang Tuhan berikan bagi Anda hari ini.

JANGAN CINTA UANG

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini kita sering
jatuh dalam sikap hati cinta uang.
2. Tuhan, beri aku hati yang tidak terikat dan
cinta uang, dan berkati aku dengan keuangan
yang berlimpah sehingga aku bisa menjadi
berkat bagi banyak orang.

KEUANGAN YANG DIBERKATI

A. Pujian Penyembahan
MATAKU TERTUJU PADA-MU
Mataku tertuju pada-Mu
Seg’nap hidupku kus’rahkan pada-Mu
Bimbing aku masuk rencana-Mu
Tuk membesarkan k’rajaan-Mu
Ku mau mengikuti
Kehendak-Mu ya Bapa
Ku mau s’lalu
Menyenangkan hati-Mu

Sabtu, 24 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk berkat Tuhan
dalam keuangan
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

KEUANGAN YANG DIBERKATI

C. Pengantar Pembacaan Firman

D. Pembacaan Firman

Uang penting dan sangat berguna bagi manusia dalam
menjalani hidup ini. Melalui uang, segala kebutuhan
manusia dapat dibeli dan tercukupi. Ada prinsip yang
diajarkan Alkitab untuk mengalami berkat dan
terobosan dalam keuangan, yaitu carilah Tuhan maka
segalanya akan ditambahkan, termasuk dalam
kebutuhan keuangan. Karena Tuhanlah sumber berkat
dan Tuhanlah yang memberkati kita. Dan hal yang
kedua, yaitu bekerja dan berusahalah dengan
sungguh-sungguh serta kelola uang yang ada dengan
baik, belanjakan uang yang ada untuk kebutuhan hidup
bukan kesenangan hidup yang sia-sia. Semua orang
menginginkan hidup yang diberkati dengan keuangan
yang cukup dan bahkan berlimpah. Oleh karena itu,
carilah Tuhan dan kelola uang dengan bijak

Yesaya 55:1-6

E. Perenungan
1.Bagaimana prinsip kita mengalami
terobosan dalam hal keuangan?
(ayat 1,2,6)
2.Apa prinsip dalam hal
membelanjakan atau menggunakan
uang kita? (ayat 2)
3.Bagaimana Anda menggunakan
uang dan membelanjakan uang Anda?

KEUA N G A N YANG DI BERKATI

F. Penerapan
Setiap kita menginginkan mengalami keadaan keuangan yang sehat. Kita harus
mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan pengelolaan keuangan kita
dengan baik

G. Aplikasi Praktis
Belanjakan uang Anda untuk kebutuhan-kebutuhan penting saja.

KEUA N G A N YANG DI BERKATI

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini kita
membelanjakan uang kita untuk hal-hal
yang bukan kebutuhan hidup.
2. Tuhan, beri aku hikmat di dalam
menggunakan uang yang Tuhan berikan.

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

