MINGGU KE II
8 NOVEMBER - 13 NOVEMBER 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN
Tema : "MENGATASI KEMALASAN"

Penuntun yang menolong jemaat agar dapat dengan sehati
membangun Mezbah Keluarga di rumah setiap harinya

Mulailah mezbah keluarga dengan
pujian dan penyembahan
Tips: Bagi yang tidak bisa bermain musik, gunakan
aplikasi Youtube untuk membantu Anda bernyanyi

MEZBAH
KELUARGA

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

PEMALAS BELAJAR PADA SEMUT
A. Pujian Penyembahan
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

Senin, 8 November 2021

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

PEMA L A S BELAJAR PADA SEMUT

C. Pengantar Pembacaan Firman
Amsal menasihati orang yang malas untuk
belajar kepada semut. Apa yang dilakukan
semut? Semut bekerja keras, tekun, dan tidak
membuang kesempatan disaat ada peluang
untuk menghasilkan sesuatu. Semut
mempersiapkan makanan untuk kehidupan
masa depannya. Hal ini berbeda dengan cara
hidup orang yang malas. Seorang pemalas
selalu melipat tangan, mengantuk, berbaring,
dan tidur. Itulah yang dilakukan orang yang
malas. Tidak ada sesuatu apapun yang
dikerjakan untuk menghasilkan dan
mengumpulkan makanan. Menurut Amsal,
gaya hidup seperti ini akan mendatangkan
kemiskinan dan kekurangan.

D. Pembacaan Firman
Amsal 6:6-11

E. Perenungan
1.Apa yang perlu dipelajari seorang
pemalas dari semut? (ayat 6,7,8)
2.Apa yang akan dialami oleh orang
yang malas? (ayat 11)
3.Hal apa saja yang menginsiprasi
Anda dari perilaku semut sehingga
Anda menjadi orang yang rajin
bekerja?

F. Penerapan

PEMA L A S BELAJAR PADA SEMUT

Setiap kesempatan untuk bekerja dan melakukan suatu hal jangan kita buang, tetapi
pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan kehidupan masa depan kita.

G. Aplikasi Praktis
Lihat peluang hari ini dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan
sesuatu bagi masa depan Anda dan keluarga.

PEMA L A S BELAJAR PADA SEMUT

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini kita sering
membuang kesempatan bekerja.
2. Tuhan, berikan kekuatan untuk tidak
membuang-buang kesempatan bekerja
dan menghasilkan sesuatu.

MENGABAIKAN KEBUN ANGGUR
A. Pujian Penyembahan

Selasa, 9 November 2021

DIA SANGGUP
Yesus Tuhan mulialah nama-Nya
Yesus Allahku besar kuasa-Nya
Dahulu sekarang dan s’lama-lamanya
Kuasa-Nya tak pernah berubah..
Reff :
Dia sanggup, Yesus sanggup
Melakukan perkara yang besar
Dia sanggup, Yesus sanggup
Memulihkan yang terluka
Menyembuhkan yang mend’rita
Yesus sanggup memulihkan hidupku

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan
2.Berdoa bagi pembacaan dan
perenungan Firman Tuhan

C. Pengantar Pembacaan Firman

MENG A B A IKAN KEBU N ANGGUR

Salomo menggambarkan kebun anggur
yang dimiliki pemalas adalah kebun
anggur yang penuh dengan onak,
tanahnya tertutup jeruju dan temboknya
sudah rubuh.
Ia sebenarnya adalah orang yang
diberkati, karena memiliki kebun
anggur, dibandingkan dengan banyak
orang yang tidak memiliki apa-apa.
Namun ia tidak mengelola dengan baik.
Jika kita renungkan, Tuhan sebenarnya
mempercayakan kita banyak hal. Mari
kelola, kembangkan, dan lakukan
dengan sebaik-baiknya sebagai orang
yang bertanggung jawab kepada Tuhan.

D. Pembacaan Firman
Amsal 24:30-34

E. Perenungan
Sebetulnya orang tersebut adalah orang yang diberkati,
karena ia memiliki kebun anggur, namun karena
kemalasannya ia tidak merawat ladang anggurnya dengan
baik.
1) Apa yang sudah Tuhan percayakan sebagai “kebun
anggur” bagi Anda, dan bagaimana saat ini Anda merawat
dan mengusahakannya?
2) Menurut Anda, apa yang menyebabkan orang tersebut
malas untuk mengelola kebun anggurnya?
3) Adakah dalam hidup Anda, kepercayaan Tuhan yang
tidak Anda jalankan dengan baik? Apakah alasan Anda
sehingga tidak mengelolanya

MENG A B A IKAN KEBU N ANGGUR

F. Penerapan
Tuhan telah memberkati dan mempercayakan kepada kita kebun anggur kita masing-masing,
dapat berupa keluarga, pekerjaan, pelayanan dan hal-hal lain untuk diusahakan. Namun
seringkali kita gagal melihatnya dan mungkin tidak bersyukur sehingga mengabaikannya.
Mungkin juga kita memiliki banyak alasan, atau hal-hal lain. Mari lihat kepercayaan yang sudah
Tuhan berikan bagi kita, dan kelola dengan lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab lagi.

G. Aplikasi Praktis
Hal apa yang sudah lama tidak Anda kerjakan, karena Anda merasa tidak akan berhasil?
Lakukanlah kembali hal tersebut, dan percayalah kepada Tuhan

MENG A B A IKAN KEBU N ANGGUR

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan
1. Mohon ampun atas kemalasan dan
alasan-alasan saya sehingga tidak
mengelola kepercayaan Tuhan bagi saya
2. Tuhan bantu saya untuk terus percaya
dan berilah kekuatan untuk mengelola
dan mengembangkan apa yang sudah
Tuhan percayakan

GAYA HIDUP SI PEMALAS
A. Pujian Penyembahan
ALLAH MENGERTI ALLAH PEDULI
Banyak perkara yang tak dapat kumengerti
Mengapakah harus terjadi
Di dalam kehidupan ini
Satu perkara yang kusimpan dalam hati
Tak sesuatukan terjadi tanpa Allah perduli
Reff :
Allah mengerti Allah perduli
Segala persoalan yang kita hadapi
Tak akan pernah dibiarkan-Nya
Kubergumul sendiri s’bab Allah perduli

Rabu, 10 November 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur bisa bekerja dan
melakukan sesuatu
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

GAYA H I D U P SI PEMALAS

C. Pengantar Pembacaan Firman
Orang yang malas tidak mau bekerja dan
mengerjakan apa pun. Yang dilakukan setiap
hari hanya berbaring, tidur, melipat tangan.
Amsal menggambarkan sikap dan gaya hidup
dari si pemalas. Orang yang malas tidak pergi
dari rumahnya untuk bekerja karena selalu
membayangkan ada tantangan dan malapetaka
yang sedang menanti di jalan yang akan
dilaluinya. Ada seribu satu macam alasan bagi
si pemalas untuk tidak bekerja. Si pemalas
setiap hari hanya berbaring di tempat tidurnya,
tidak mau bangun dan beranjak dari tempat
tidur. Orang yang malas selalu merasa lelah
dan capek untuk melakukan sesuatu. Bahkan
orang yang malas cenderung lebih banyak
bicara daripada bekerja.

D. Pembacaan Firman
Amsal 26:13-16

E. Perenungan
1.Apa alasan si pemalas untuk tidak
mau melakukan sesuatu? (ayat 13)
2.Apa yang dilakukan orang yang
malas? (ayat 14,16)
3.Apa strategi Anda saat Anda
dihantui sikap kemalasan untuk
bekerja dan melakukan sesuatu?

F. Penerapan

GAYA H I D U P SI PEMALAS

Kita harus menghindari dan menolak gaya hidup dan sikap malas. Kita hendaknya selalu
rajin bekerja dan melakukan banyak hal yang berguna bagi hidup kita dan orang lain.

G. Aplikasi Praktis
Lawanlah sikap kemalasan yang menyerang dan membuat Anda enggan untuk
bekerja dan melakukan apa pun.

GAYA H I D U P SI PEMALAS

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini kita
malas bekerja.
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk
melawan sikap kemalasan dan berbagai
alasan untuk tidak mau bekerja dan
melakukan sesuatu.

MEMBAJAK MAKA AKAN MENUAI
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
Reff :
Ku mau mengikuti
Kehendak-Mu ya Bapa
Ku mau s’lalu
Menyenangkan hati-Mu

Kamis, 11 November 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk kesempatan
memulai suatu pekerjaan yang baru
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

MEMBAJAK MAKA AKAN MENUAI

C. Pengantar Pembacaan Firman
Orang yang ingin menuai hasil panen pada
musimnya, ia harus membajak dan menanam
pada musim menabur. Si pemalas tidak mau
membajak tetapi ingin menuai hasil. Si pemalas
hanya melipat tangan pada musim menabur,
maka pada musim menuai ia tidak akan
menuai apa-apa. Jika ingin menuai, maka
prinsipnya harus menabur. Orang yang
menabur menunjukkan bahwa ia seorang yang
rajin bukan malas. Rajin bekerja akan memberi
hasil dan keuntungan, tetapi kemalasan
membuat miskin dan tidak menuai apa-apa.
Tuhan ingin memberkati orang percaya dengan
berkat-berkat-Nya, dan hal ini akan terwujud jika
kita mau bekerja dan melakukan sesuatu.

D. Pembacaan Firman
Amsal 20:4

E. Perenungan
1.Mengapa kita harus bekerja dan
menabur pada musimnya?
2.Jika kita ingin menuai, maka harus
membajak dan menabur. Apakah Anda
sudah membajak dan menabur? Apakah
Anda sudah mengerjakan sesuatu
sehingga pada waktunya Anda juga
akan menuai hasilnya?

F. Penerapan

MEMBAJAK MAKA AKAN MENUAI

Untuk menuai hasil maka kita harus membajak dan menabur. Membajak dan menabur
memerlukan kesungguhan, kerja keras dan komitmen. Tidak ada sesuatu yang mudah untuk
menuai hasil yang baik. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh.

G. Aplikasi Praktis
Mulailah menabur dan membajak, lakukan dengan konsisten dan setia, maka suatu saat
Anda akan menuai.

MEMB A J A K MAKA A KAN MENUAI

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini saya
tidak melakukan pekerjaan saya
dengan sungguh-sungguh.
2. Tuhan, beri saya kekuatan untuk
membajak dan menabur.

PENDORONG ATAU PENGHAMBAT?
A. Pujian Penyembahan
KEKUATAN DI HIDUPKU

Kekuatan di hidupku kudapat dalam
Yesus
Dia tak pernah tinggalkanku
Setia menopangku
Berseru berharap dalam Yesus
Reff :
Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa
Sanggup pulihkan keadaanku
Dalam tangan-Mu s’luruh hidupku
Tak akan goyah selamanya

Jumat, 12 November 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas gereja dimana saya
ada saat ini
2.Berdoa bagi pembacaan dan perenungan
Firman Tuhan

PENDORONG ATAU PENGHAMBAT?

C. Pengantar Pembacaan Firman
Kemalasan merupakan
sesuatu yang jahat dan
membawa kerugian bagi Tubuh
Kristus. Sebagai bagian dari
Tubuh Kristus, kita dipanggil
untuk aktif terlibat di gereja
dan tidak hanya diam dan
berpangku tangan saja. Orang
yang aktif dan ringan tangan
akan menjadi pendorong bagi
Tubuh Kristus, sedangkan
pemalas merupakan
penghambat Tubuh Kristus.

D. Pembacaan Firman
Titus 1:12-13

E. Perenungan
1.Apa akibat yang dirasakan oleh dirinya sendiri jika
seseorang malas aktif terlibat dalam pelayanan ?
(ayat 13)
2) Bagaimana seharusnya cara pemimpin menegur,
jika menemui anggota jemaatnya malas untuk
melayani? (ayat 13)
3) Saat Anda tidak melakukan tugas Anda di gereja,
maka Anda harus menyadari bahwa sesungguhnya
ada anggota jemaat yang lain yang dirugikan, karena
ia harusnya mendapat manfaat dari pelayanan Anda.

F. Penerapan

PENDORONG ATAU PENGHAMBAT?

Banyak alasan yang menyebabkan seseorang tidak aktif di gereja. Apapun alasannya, kita
harus tetap melayani di gereja.
Janganlah marah jika kita ditegur oleh pemimpin, apabila kita tidak melayani dengan benar
dan rajin. Teguran tersebut dimaksudkan untuk kebaikan kita dan kebaikan Tubuh Kristus.
Teguran tersebut jika diterima akan menjadikan iman kita sehat (ayat 13)

G. Aplikasi Praktis
Bertanyalah kepada pemimpin di gereja Anda, apa yang dapat Anda lakukan!

PEND O R O NG ATAU P ENGHAMBAT?

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini
malas dan tidak mau terlibat dalam
pelayanan di gereja
2. Mohon Tuhan berikan kekuatan
agar saya dapat memberikan yang
terbaik dalam pelayanan di gereja.

BEKERJA DENGAN TANGAN SENDIRI
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

Sabtu, 13 November 2021

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

BEKERJA DENGAN TANGAN SENDIRI

C. Pengantar Pembacaan Firman
Paulus measihati jemaat di Efesus agar
mereka berkeja keras dan melakukan
pekerjaan yang baik dengan tangannya
sendiri. Hal ini bertujuan agar tidak
berkekurangan, dan juga orang yang
bekerja keras pasti akan mendapatkan
hasilnya sehingga ia dapat
membagikan sesuatu kepada orang
lain. Jadi orang yang bekerja selain
dapat mencukupi kebutuhan hidupnya,
juga dapat menjadi berkat bagi orang
lain. Hal yang penting dalam bekerja,
yaitu bekerja keras dan melakukan
pekerjaan yang baik.

D. Pembacaan Firman
Efesus 4:28

E. Perenungan
1.Mengapa kiita harus bekerja keras dan
melakukan pekerjaan yang baik? (ayat 28)
2.Apakah Anda sudah bekerja keras
dan memilih untuk melakukan pekerjaan
yang baik?
3.Apakah hasil dari pekerjaan yang Anda
lakukan sudah Anda bagikan juga kepada
orang lain yang berkekurangan?

F. Penerapan

BEKERJA DENGAN TANGAN SENDIRI

Sebagai orang percaya kita harus menjadi saksi dalam apa yang kita kerjakan. Kita
bekerja dengan sungguh-sungguh dan melakukan pekerjaan yang baik agar hidup kita
menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang lain.

G. Aplikasi Praktis
Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan bagikan apa yang Anda hasilkan dari
pekerjaanmu kepada orang lain yang berkekurangan.

BEKE R J A D ENGAN TANGAN SENDIRI

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika kita pernah melakukan
pekerjaan yang tidak baik.
2. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk dapat
bekerja keras dan tidak tergoda untuk
melakukan pekerjaan yang tidak baik.

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

