MINGGU KE III
15 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN
Tema : "MENGHENTIKAN GOSIP - HOAX"

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

PIKIRKAN SEBELUM POSTING
A. Pujian Penyembahan
KUSANJUNG KAU TUHAN
Kusanjung Kau di tempat tinggi
S’bab Engkau Imam Besar Agung
Kusanjung Kau lebih dari yang lain
Dan kusujud menyembah-Mu Tuhan

Senin, 15 November 2021

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

PIKI R K A N SEBELUM POSTING

C. Pengantar Pembacaan Firman
Setiap hari ada saja berita atau informasi
yang kita terima, baik yang kita dengar secara
langsung dari orang lain ataupun yang kita
baca di media sosial. Tanpa sadar seringkali
kita langsung meneruskannya kepada orang
lain berita atau informasi yang kita terima itu.
Tuhan menghendaki agar kita bersikap bijak
dalam merespon setiap berita yang diterima.
Setiap perkataan yang akan diucapkan
haruslah dipikirkan dengan baik sehingga
tidak menjadi perkataan yang sia-sia. Pikirkan
apa yang akan kita katakan, perkataan itu
apakah benar dan apakah perlu untuk
disampaikan kepada orang lain. Pikirkanlah
sebelum disebarkan kepada orang lain.

D. Pembacaan Firman
Matius 12:36-37

E. Perenungan
1.Bagaimana seharusnya perkataan yang
kita ucapkan dan katakan kepada orang
lain? (ayat 36)
2.Mengapa kita harus memikirkan dengan
baik apa yang hendak kita katakan atau
informasi yang akan diteruskan kepada
orang lain? (ayat 36, 37)
3.Apakah Anda selalu memikirkan terlebih
dahulu apa yang hendak dikatakan atau
informasi yang akan

F. Penerapan

PIKI R K A N SEBELUM POSTING

Kita harus selalu memikirkan dan mencari tahu kebenaran setiap informasi atau berita
yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Jangan kita ikut menyebarkan perkataan
yang sia-sia kepada orang lain.

G. Aplikasi Praktis
Cari informasi yang jelas dari berbagai sumber mengenai berita atau informasi yang
Anda terima hari ini.

PIKI R K A N SEBELUM POSTING

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini kita tidak
berpikir dan mencari tahu kebenaran berita
yang kita sebarkan.
2. Tuhan, berikan hikmat agar aku selalu
berpikir sebelum menyebarkan suatu berita.

PEMADAM GOSIP
A. Pujian Penyembahan
KUKAGUM AKAN ENGKAU
Kau sungguh indah tiada taranya
Sungguh menakjubkan
Sungguh ajaib 'tuk dimengerti
Lebih dari s'mua yang ada
Hikmat-Mu tiada terselami
Kasih-Mu dalam tak terduga
Kau sungguh indah tiada taranya
Mulia dan berkuasa
Reff :
Kukagum hormat akan Engkau
Kukagum hormat akan Engkau
Kau Allah yang layak dipuji
Kukagum akan Engkau

Selasa, 16 November 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk kebaikan Tuhan
dalam hidup kita
2.Berdoa bagi pembacaan dan
perenungan Firman Tuhan

MENG A B A IKAN KEPE MADAM GOSIPBUN A N G G U R

C. Pengantar Pembacaan Firman
Jika dalam sebuah percakapan,
Anda menyadari bahwa
percakapan tersebut
sebenarnya aalah gosip, maka
terdapat 2 hal yang dapat kita
lakukan untuk mematikan gosip
yaitu (1) dengan mengabaikan,
atau (2) mengkonfrontasi dan
meminta agar gosip tidak
diteruskan.

D. Pembacaan Firman
Keluaran 23:1-2

E. Perenungan
Ketika kita tidak mematikan gosip, pada dasarnya
kita membiarkan api gosip tetap menyala.
1.Kesulitan apa yang Anda alami, jika Anda
berusaha mematikan gosip?
2.Menurut Anda, bagaimana respon rekan Anda
yang sedang menggosip tadi jika Anda bermaksud
mematikan gosip?
3.Bagaimana cara Anda mematikan gosip, dengan
secara baik dan tidak menyakiti orang tersebut?

F. Penerapan
Jika Anda ingin menghentikan/mematikan api gosip, berikan penjelasan kepada teman Anda
tersebut bahwa Tuhan tidak berkenan dengan gosip dan fitnah.

PEMA D A M GOSIP

Ingatkan kepada mereka bahwa kata-kata kita seharusnya hanya digunakan untuk membantu
dan mendorong dan bukan untuk menjatuhkan atau menggosipkan orang lain.

G. Aplikasi Praktis
Berlatihlah untuk memadamkan gosip. Belajarlah untuk diam!

PEMA D A M GOSIP

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika saya selama ini tidak
mematikan gosip, namun membiarkan hal
tersebut menyala
2. Tuhan berikan keberanian bagi saya
untuk dapat mematikan gosip

BOCOR MULUT
A. Pujian Penyembahan

Rabu, 17 November 2021

HOSANA HOSANA

B. Doa Ucapan Syukur

Bersama malaikat di sorga
Nyanyikan kidung pujian
Bermazmur bagi-Mu
Muliakan nama-Mu
Yesus aku memuji-Mu

1.Bersyukur bisa bekerja dan
melakukan sesuatu.
2.Berdoa untuk pembacaan dan
perenungan Firman Tuhan.

Tanganku kuangkat pada-Mu
Masuk dalam hadirat-Mu
Rasakan kasih-Mu kujadi milik-Mu
Yesus aku menyembah-Mu
Hosana, hosana aku memuji-Mu
Haleluyah, haleluyah
Aku menyembah-Mu

BOCO R M ULUT

C. Pengantar Pembacaan Firman
Orang yang bocor mulut tidak dapat menyimpan
rahasia. Apa saja yang ia dengar selalu
diceritakan kepada orang lain. Jika itu berita
yang baik dan membangun mungkin tidak akan
menjadi masalah. Tetapi persoalan akan terjadi
jika apa yang diceritakan adalah berita hoaks
dan rahasia privasi seseorang. Amsal
menasihati orang percaya untuk tidak bergaul
dengan orang yang bocor mulut. Hal ini juga
sekaligus menyatakan bahwa orang yang bocor
mulut adalah pribadi yang tidak baik. Jadi, kita
jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut
sekaligus juga janganlah kita menjadi orang
yang bocor mulut. Jadilah orang yang bisa
menyimpan rahasia orang lain, sehingga nama
baik orang lain akan tetap terjaga.

D. Pembacaan Firman
Amsal 20:19

E. Perenungan
1.Siapakah orang yang bocor mulut itu?
(ayat 19)
2.Mengapa kita tidak boleh bergaul
dengan orang yang bocor mulut?
3.Bagaimana cara Anda menjaga diri
tidak menceritakan rahasia privasi
seseorang kepada orang lain?

F. Penerapan

BOCO R M ULUT

Jagalah mulut kita untuk tidak menceritakan rahasia seseorang kepada orang lain. Kita
harus menjadi orang yang dapat dipercaya dengan tidak bocor mulut.

G. Aplikasi Praktis
Simpan rahasia orang lain dengan baik, apalagi jika orang itu percaya dan
menceritakan persoalan hidupnya kepada Anda.

BOCO R M ULUT

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini kita sering
bocor mulut.
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk tidak
menceritakan rahasia orang lain.

TUHAN MEMBENCI GOSIP
A. Pujian Penyembahan
HATI HAMBA
Kutak dapat lupakan, kebaikan yang kut'rima
Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan kuberharga
Kau tulus menerima, aku apa adanya
Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku
Reff :
Kau bukan Tuhan yang melihat rupa
Kau bukan Tuhan yang memandang harta
Hati hamba yang s'lalu Kau cari
Biar Kau temukan di dalamku
S'lama kuhidup kumau menyembah-Mu
S'bab Engkau sangat berarti bagiku
Yang terbaik yang ada padaku
Kupersembahkan kepada-Mu, Yesusku

Kamis, 18 November 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas kebaikan Tuhan
dalam hidup kita
2.Berdoa bagi pembacaan dan
perenungan Firman Tuhan

C. Pengantar Pembacaan Firman

TUHAN MEMBENCI GOSIP

Banyak orang yang menyangka bahwa gosip
adalah hal biasa-biasa saja yang tidak
mendatangkan keburukan apapun. Namun bagi
Tuhan, gosip bukan hal yang baik, bahkan
Tuhan membenci gosip.
Yakobus 1:26 memberi tahu kita bahwa
seseorang yang menganggap dirinya religius
atau rajin beribadah tapi tidak mampu
mengendalikan lidahnya maka ia menipu
dirinya sendiri dan ibadahnya sia-sia atau tidak
berguna. Bahkan dalam Roma 1:28-32, Paulus
memasukkan gosip dan fitnah dalam daftar
yang sama dengan mereka yang membenci
Tuhan dan membunuh.

D. Pembacaan Firman
Roma 1:28-32
Yakobus 1:26

E. Perenungan
Menurut Anda, mengapa pemfitnah
dimasukkan dalam daftar yang
sama dengan pembenci Allah dan
pembunuh, sebagaimana terdapat
dalam Roma 1:30
Apa dampak yang dialami oleh
orang yang difitnah dan digosipkan?

F. Penerapan

TUHAN MEMBENCI GOSIP

Menjaga diri dari bergosip adalah salah satu bentuk pengendalian diri, dimana Anda harus
belajar dan melatih diri untuk tidak mendengarkan gosip dan mengatakan gosip. Latihlah diri
Anda secara disiplin untuk menjauhi gosip.

G. Aplikasi Praktis
Belajarlah mengendalikan telinga juga, jangan dengarkan media yang menayangkan acaraacara gosip, yang tentu saja hal tersebut sama sekali tidak berguna.

TUHA N M EMBENCI G OSIP

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Tuhan ampunilah saya jika selama ini
saya masih senang bergosip
2. Tuhan berikan kekuatan bagi saya untuk
bisa mengendalikan diri dari gosip

BIBIR YANG MENGGEMBALAKAN
A. Pujian Penyembahan
O TUHAN PIMPINLAH

O Tuhan pimpinlah langkahku
Ku tak b’rani jalan sendiri
Serta-Mu itulah doaku
Ajarku merendahkan diri
Menurut firman-Mu s’tiap hari
Jadikan pelita dalam g’lap
Mencari domba yang sesat
Itulah kerinduan jiwaku

Jumat, 19 November 2021

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

BIBIR YANG MENGGEMBALAKAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Bibir orang benar adalah bibir yang
menggembalakan, bukan menjatuhkan
dan melemahkan. Dan bibir yang
menggembalakan itu menyatakan ciri
orang yang berakal budi. Bibir yang
menggembalakan akan menahan
bibirnya dari ucapan yang sia-sia dan dari
banyak bicara. Orang percaya hendaknya
memiliki bibir yang menggembalakan
sehingga melalui setiap perkataan yang
diucapkan dapat membangun dan
membawa orang lain kepada Tuhan.

D. Pembacaan Firman
Amsal 10:19-21

E. Perenungan
1.Apa ciri bibir yang
menggembalakan itu? (ayat 20, 21)
2.Apa dampak dari bibir yang
menggembalakan? Bagaimana Anda
menggunakan bibir Anda untuk
menggembalakan orang lain?

F. Penerapan

BIBIR YANG MENGGEMBALAKAN

Pergunakan bibir kita untuk menyampaikan perkataan yang menggembalakan orang lain.
Jangan pergunakan bibir kita untuk mengucapkan perkataan yang sia-sia dan
menjatuhkan orang lain.

G. Aplikasi Praktis
Ucapkan kata-kata yang membangun dan memotivasi orang di sekitar Anda.

BIBI R Y A N G MENGGEMBALAKAN

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini perkataan
yang keluar dari mulut kta adalah
perkataan yang tidak menggembalakan.
2. Tuhan, beri aku kekuatan dapat
menggunakan bibir ini untuk
menggembalakan orang lain.

TIDAK BERMULUT MANIS
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

Sabtu, 20 November 2021

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

TIDAK BERMULUT MANIS

C. Pengantar Pembacaan Firman
Rasul Paulus menyaksikan pelayanannya di
Tesalonika sebagai pelayanan pemberitaan Injil,
tidak dengan maksud yang loba. Tetapi perkataan
pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus
merupakan perkataan yang tulus, murni, tidak
mencari pujian manusia, dan bertujuan untuk
mengasuh dan merawat jemaat Tuhan. Dan Paulus
juga tidak bermulut manis untuk memperdaya orang
lain dengan perkataan-perkataannya. Menghadapi
perkembangan informasi dan komunikasi saat ini,
dimana orang bebas berkata-kata dan merespon
setiap informasi di medsos, maka orang percaya
perlu berhati-hati dan tidak tergoda menjadi
penyebar berita hoaks dan ikut terprovokasi untuk
bergosip. Orang percaya dipanggil Tuhan untuk
menyampaikan berita Injil kepada orang lain.

D. Pembacaan Firman
1 Tesalonika 2:3-7

E. Perenungan
1.Bagaimana sikap dan cara
Paulus dalam berkata dan
berbicara kepada orang lain?
(ayat 3, 4, 5, 6)
2.Mengapa kita tidak boleh
bermulut manis dalam berbicara
dengan orang lain?

F. Penerapan

TIDAK BERMULUT MANIS

Dalam berkomuniasi dengan orang lain, kita jangan bermulut manis untuk memperdaya
orang lain dan dengan maksud yang loba serta untuk mencari pujian. Perkataan kita
hendaknya perkataan pemberitaan Injil Kristus.

G. Aplikasi Praktis
Berkata-katalah perkataan Injil yang dapat membangun dan menggembalakan
orang lain.

TIDA K B E R MULUT MANIS

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika kita pernah bermulut
manis untuk mmeperdaya orang lain.
2. Tuhan, tolong agar aku terhindar dari sikap
bermulut manis di depan orang lain.

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

