MINGGU KE IV
22 NOVEMBER - 27 NOVEMBER 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN
Tema : "MENGATASI KETAMAKAN"

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

JANGAN MENIMBUN BAGI DIRI SENDIRI
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

Senin, 22 November 2021

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

JANG A N MENIMBUN BAGI DIRI SENDIRI

C. Pengantar Pembacaan Firman
Orang yang tamak tidak pernah merasa puas
dan cukup, ingin terus menimbun segala
sesutu bagi diri sendiri. Tuhan menghendaki
hidup orang percaya bisa menjadi berkat bagi
orang lain. Berkat yang diperoleh tidak hanya
ditimbun untuk diri sendiri tetapi dibagikan
kepada orang lain. Setiap berkat yang kita
terima di dalamnya terdapat juga berkat bagi
orang lain. Dengan kita berbagi maka kita
akan merasa puas, sebaliknya semakin
menimbun untuk diri sendiri kita tidak akan
pernah merasa puas dan cukup. Orang yang
tamak adalah orang yang kaya tetapi di mata
Allah ia orang yang bodoh. Karena ia tidak
kaya di hadapan Tuhan.

D. Pembacaan Firman
Lukas 12:13-21

E. Perenungan
1.Bagaimanakah orang yang menimbun
hanya untuk dirinya sendiri? (ayat 18, 19).
2.Mengapa kita tidak boleh hanya menimbun
untuk diri sendiri tetapi juga harus berbagi
kepada orang lain? (ayat 15, 20).
3.Apa yang Anda lakukan untuk melawan
godaan menimbun hanya untuk bagi
diri sendiri?

JANG A N MENIMBUN BAGI DIRI SENDIRI

F. Penerapan
Jika kita mempunyai berkat yang banyak, sebaiknya kita bagikan kepada orang lain.
Jangan kita hanya menimbun untuk diri sendiri saja. Kita dipanggil untuk menjadi saluran
berkat bagi orang lain.

G. Aplikasi Praktis
Bagikan kepada orang lain sesuatu yang Anda miliki, jangan hanya disimpan di
rumah jika Anda tidak menggunakannya lagi.

JANG A N MENIMBUN BAGI DIRI SENDIRI

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini kita selalu
menimbun untuk diri sendiri dan tidak
berbagi kepada orang lain.
2. Tuhan, berikan aku hati yang mau
berbagi kepada orang lain.

MURAH HATI DAN BERBAGI
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

Selasa, 23 November 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur bisa berbagi kepada
orang lain
2.Berdoa untuk pembacaan
firman Tuhan

MURA H H ATI DAN B ERBAGI

C. Pengantar Pembacaan Firman
Tuhan menghendaki setiap orang percaya
hidup dalam kemurahan hati dan suka untuk
berbagi. Dengan berbagi maka kita sedang
mewartakan kasih karunia Allah kepada
orang lain yang membutuhkan. Inilah gaya
hidup Kristus yang rela memberikan
nyawanya kepada manusia berdosa agar
diselamatkan. Hal ini tentu akan sulit
dilakukan oleh orang yang tamak. Orang yang
tamak cenderung tidak bisa bermurah hati
dan akan menjadi orang yang kikir. Murah
hati dan suka berbagi merupakan ciri hidup
orang yang sudah ada di dalam Kristus.

D. Pembacaan Firman
2 Korintus 8:12-15

E. Perenungan
1.Bagaimana hidup orang yang
murah hati dan suka berbagi?
(ayat 12, 14)
2.Mengapa kita harus bermurah
hati dan suka berbagi kepada
orang lain?

F. Penerapan

MURA H H ATI DAN B ERBAGI

Kita hendaknya belajar untuk menjadi orang yang murah hati dan suka berbagi. Kita harus
meneladani Kristus yang sudah memberikan nyawa-Nya bagi kita.

G. Aplikasi Praktis
Jadilah orang yang murah hati agar Anda dapat menyatakan karakter Kristus kepada
orang di sekitar Anda.

MURA H H ATI DAN B ERBAGI

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika tidak belum menjadi
orang yang murah hati.
2. Tuhan, mampukan aku bisa menjadi
orang yang murah hati seperti Engkau.

RAHASIA RASA CUKUP
A. Pujian Penyembahan
PEGANGLAH TANGANKU ROH KUDUS
Peganglah tanganku Roh Kudus
Setiap hari
Ku tak dapat jalan sendiri
Tanpa roh-Mu
Bawalah diriku kepada, s'gala kebenaran
Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu
Reff :
Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu
Kub’ri syukur dalam simfoni indah
Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu
Nama yang b’ri menang, Yesus nama-Nya

Rabu, 24 November 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Beryukur untuk pemeliharaan Tuhan
2. Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

RAHA S I A R ASA CUKUP

C. Pengantar Pembacaan Firman
Memiliki rasa cukup bukanlah
sifat alami manusia. Sifat
alami manusia adalah tidak
pernah puas akan apa yang
dimilikinya, yaitu harta,
kekuasaan, status,
pencapaian, kesenangan dan
hal lainnya. Namun Paulus
mengerti rahasia untuk
memiliki rasa cukup!

D. Pembacaan Firman
Filipi 4:10-20

E. Perenungan
Menurut Paulus, salah satu rahasia rasa cukup adalah belajar
mencukupkan diri dalam segala keadaan (11). Ia belajar, dalam arti ia
tidak memperoleh rasa cukup dengan tiba-tiba, namun sesuatu yang
perlu dipelajari dan ia melatih dirinya untuk memiliki rasa cukup.
Bagaimana cara Anda melatih diri untuk memiliki rasa cukup dalam
kehidupan sehari-hari?
Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat ia tanggung di
dalam Tuhan yang memberikan kekuatan (ayat 13). Hal itu ia katakan
karena ia mengenal Tuhan, sehingga ia tahu dalam keadaan apapun,
rencana Tuhan tetap yang terbaik.
Apa respon seseorang yang tidak mengenal Tuhan, pada saat ia
kekurangan atau ia berkelimpahan?

F. Penerapan

RAHA S I A R ASA CUKUP

Rasa cukup adalah sesuatu yang perlu untuk kita pelajari dan praktekkan dalam kehidupan
sehari-hari. Kita perlu memulai dari hal-hal yang kecil, misalnya cara kita makan, apa yang
kita makan dan menjaga makan tidak berlebihan.

G. Aplikasi Praktis
Belajarlah makan apa yang ada di meja makan Anda! Jangan terbiasa jajan/membeli
makanan di luar.

RAHA S I A R ASA CUKUP

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun apabila saya tidak pernah
berlatih memiliki rasa cukup
2. Tuhan berikan aku kekuatan untuk dapat
belajar hidup memiliki rasa cukup

MENYEBAR HARTA
A. Pujian Penyembahan
TUHAN PASTI SANGGUP

Kuatkanlah hatimu
Lewati setiap persoalan
Tuhan Yesus s’lalu menopangmu
Jangan berhenti harap pada-Nya
Reff :
Tuhan pasti sanggup
Tangan-Nya takkan terlambat
‘Tuk mengangkatmu
Tuhan masih sanggup
Percayalah Dia tak tinggalkanmu

Kamis, 25 November 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk kesempatan
membantu orang lain dengan harta kita.
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan.

MENYEBAR HARTA

C. Pengantar Pembacaan Firman
Orang yang tamak selalu mengumpulkan harta
untuk diri sendiri, dan tidak mau berbagi
kepada orang lain. Rahasia dibebaskan dari
ketamakan dan mengalami berkat Tuhan yang
melimpah adalah dengan menyebar harta. Hal
ini merupakan kunci diberkati Tuhan menurut
Alkitab. Filsafat dunia mengajarkan bahwa
untuk bertambah kaya maka orang harus
menyimpan dan mengumpulkan harta untuk
diri sendiri. Tetapi Tuhan mengajarkan orang
percaya untuk tidak pelit dan kikir melainkan
menyebar harta kepada orang lain. Dengan
menyebar harta kita dilepaskan dari ketamakan
dan keserakahan dan sekaligus akan menuai
berkat Tuhan yang berlimpah.

D. Pembacaan Firman
Amsal 11:24-28

E. Perenungan
1.Mengapa kita harus menyebar harta
dan berbagi kepada orang lain?
(ayat 25, 28)
2.Apa yang terjadi pada orang yang
tidak menyebar harta dan yang
menahannya? (ayat 24, 26)
3.Apa yang Anda rasakan ketika Anda
menyebar harta kepada orang lain?

F. Penerapan

MENYEBAR HARTA

Sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki kita selalu menyebar harta kepada orang lain.
Dengan menyebar harta kita akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain.

G. Aplikasi Praktis
Anda miliki saat ini kepada orang lain yang ada di tempat pelayanan atau gereja Anda.

MENY E B A R HARTA

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini kita tidak
menyebar harta kepada orang lain.
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk dapat
menyebarkan harta yang Tuhan berikan
kepada orang lain.

KUMPULKAN HARTA DI SORGA
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

Jumat, 26 November 2021

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

KUMPULKAN HARTA DI SORGA

C. Pengantar Pembacaan Firman
Mengumpulkan harta di bumi saja
merupakan ciri hidup orang-orang yang
tamak. Mereka selalu mengumpulkan
harta dan kekayaan dunia ini hanya bagi
diri sendiri. Keinginan seperti ini akan
menjauhkan diri dari keinginan
mengumpulkan harta di sorga.
Mengumpulkan harta di sorga dengan
mencari kebenaran dan kerajaan Allah.
Salah satu kebenaran yang harus
dilakukan orang percaya yaitu berbuat
baik, membantu orang lain dengan harta
kita dan tidak mengumpulkan harta untuk
diri sendiri. Dengan tidak bersikap tamak
maka kita sedang mengumpulkan harta
di sorga bukan di bumi ini.

D. Pembacaan Firman
Matius 6:19-21

E. Perenungan
1.Mengapa kita harus mengumpulkan
harta di sorga? (ayat 19, 20)
2.Tidak mengumpulkan harta di bumi
tetapi membagikan harta kita berarti
kita sedang mengumpulkan harta
di sorga. Sudahkah Anda
mengumpulkan harta di sorga?

F. Penerapan

KUMPULKAN HARTA DI SORGA

Salah satu cara agar kita tidak menjadi tamak adalah mengumpulkan harta di sorga bukan
di bumi.

G. Aplikasi Praktis
Miliki keinginan dan kerinduan setiap hari untuk mengumpulkan harta Anda di sorga.
Jangan sibuk hanya mengumpulkan harta di bumi ini dan mengabaikan harta rohani
di sorga.

KUMP U L K AN HARTA DI SORGA

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini kita sibuk
hanya untuk mengumpulkan harta di bumi ini.
2. Tuhan, tolong agar aku mampu
mengumpulkan hartaku di sorga.

KESERAKAHAN MENIMBULKAN PERTENGKARAN

A. Pujian Penyembahan
TERIMA KASIH YESUS
Yang dulu tak ku mengerti
Sekarang Kau buat mengerti
Kau singkapkan mataku , dengan kasihMu
Yang tak pernah ku pikirkan
Sungguh Kau telah sediakan
Kau curahkan berkatMu, limpah dalam hidupku
Reff :
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus
Ku beri syukur hanya bagiMu
Ya Allah ku ya Tuhan ku
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus
Ku beri syukur hanya bagiMu
Terima kasih Yesus

Sabtu, 27 November 2021

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

KESERAKAHAN MENIMBULKAN PERTENGKARAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Salah satu kejahatan yang muncul
sebagai akibat keserakahan adalah
pertengkaran / konflik. Kita sering
mendengar keributan antar ormas
atau preman, yang memperebutkan
lahan parkir tertentu. Demikian juga di
dalam keluarga, sering terjadi konflik
antar anggota keluarga karena saling
memperebutkan harta. Seorang yang
serakah akan sering bertengkar
dengan orang lain.

D. Pembacaan Firman
Yakobus 4:1-2

E. Perenungan
1.Darimanakah datangnya
sengketa dan pertengkaran?
(ayat 1-2)
2.Bagaimana iri hati dapat
menyebabkan keserakahan dan
pertengkaran?

KESERAKAHAN MENIMBULKAN PERTENGKARAN

F. Penerapan
Seseorang yang serakah akan melakukan segala hal untuk memenuhi keinginannya,
termasuk mengorbankan hubungan dengan orang lain melalui pertengkaran. Orang yang
belajar mencukupkan diri dalam segala hal, akan menjadi pribadi yang tidak memiliki
banyak konflik dengan orang lain.

G. Aplikasi Praktis
Apakah Anda sedang konflik dengan orang lain karena memperebutkan sesuatu? Mari
selidiki hati, konflik tersebut apakah dimulai dari hati Anda menginginkan sesuatu?

KESE R A K AHAN MEN IMBULKAN PERTENG K A R A N

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan
1. Tuhan ampuni saya jika memiliki banyak
konflik dengan orang lain, yang didorong
karena keserakahan saya
2. Tuhan berikan kepada saya rasa cukup
dalam hati.

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

