GEREJA BETHEL INDONESIA

MINGGU KE IV
25 APRIL - 30 APRIL 2022

PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN
Tema : "BERTUMBUH DALAM PEMURIDAN"

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

MENJADI MURID KRISTUS
A. Pujian Penyembahan
KEKUATAN DI HIDUPKU
Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus
Dia tak pernah tinggalkanku
Setia menopangku
Berseru berharap dalam Yesus
Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa
Sanggup pulihkan keadaanku
Dalam tangan-Mu s’luruh hidupku
Tak akan goyah selamanya

Senin, 25 April 2022

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

MENJADI MURID KRISTUS

C. Pengantar Pembacaan Firman
Setiap orang percaya adalah murid
Kristus. Tugas pemberitaan Injil
merupakan panggilan untuk menjadikan
bangsa-bangsa murid Kristus. Murid
Kristus adalah mereka yang percaya
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat
dan yang meneladani kehidupan Yesus.
Mereka yang disebut murid Kristus
hendaknya hidup sesuai dengan
perkataan dan perbuatan Yesus.
Konsekuensi logis sebagai murid Kristus,
yaitu harus hidup seperti Yesus.

D. Pembacaan Firman
Matius 28:16-20

E. Perenungan
1.Siapakah yang disebut sebagai
murid Tuhan?
2.Bagaimana untuk menjadi
seorang murid Kristus?
3.Bagaimana sikap seorang
murid Kristus?

F. Penerapan

MENJADI MURID KRISTUS

Kita adalah murid Tuhan yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menyatakan
kehidupan Kristus dalam dunia. Sebagai murid Kristus, kita harus hidup sebagaimana
Yesus telah hidup.

G. Aplikasi Praktis
Beritakan Injil Kerajaan Allah agar semakin banyak orang yang menjadi murid Kristus.

MENJADI MURID KRISTUS

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika sikap kita belum
menyatakan identitas kita sebagai
murid Kristus.
2. Tuhan, beri aku sikap hidup sebagai
seorang murid Kristus yang sejati.

MENJADI MURID KRISTUS DALAM KELUARGA

A. Pujian Penyembahan
PERTOLONGANMU
Hatiku tenang, berada dekatMu
Kaulah jawaban hidupku
Hatiku tenang, berada dekatMu
Kau yang p’lihara hidupku
PertolonganMu begitu ajaib
Kau t’lah memikat hatiku
Disaat aku tak sanggup lagi
Disitu tanganMu bekerja
PertolonganMu begitu ajaib
Kau t’lah memikat hatiku
Kini mataku tertuju padaMu
Kurasakan kasihMu Tuhan

Selasa, 26 April 2022

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas keluarga yang Tuhan
percayakan bagi saya
2.Berdoa bagi pembacaan Firman Tuhan

MENJADI MURID KRISTUS DALAM KELUARGA

C. Pengantar Pembacaan Firman
Tuhan menciptakan keluarga
sebagai tempat seseorang
bertumbuh menjadi murid Kristus.
Di dalam keluargalah, setiap anak
pertama kali mengalami kasih yang
nyata, yaitu dari orang tuanya. Di
dalam keluarga, suami dan istri
semakin dibentuk untuk menjadi
pribadi yang lebih dewasa.

D. Pembacaan Firman
Kolose 3:18-21

E. Perenungan
Di dalam keluarga seharusnya terdapat
struktur dan keteraturan, dimana setiap
anggota keluarga mempunyai peran dan
fungsi masing-masing
Apakah Anda sudah mengerti fungsi dan
peran Anda dalam keluarga Anda?
Bagaimana Anda menjalankan peran Anda di
dalam keluarga, adakah hal yang perlu untuk
diperbaiki?

MENJADI MURID KRISTUS DALAM KELUARGA

F. Penerapan
Relasi yang kokoh, hangat, kuat, penuh kasih dan saling mendukung akan membangun
setiap anggota keluarga dibentuk menjadi murid Kristus. Pastikan keluarga Anda
berpusat pada Kristus, bukan kepada hal-hal lainnya. Anak-anak harus mengerti bahwa
yang paling penting adalah menjadi anak yang takut dan mengasihi Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Keluarga seharusnya menjangkau keluarga lain. Mari jangkau keluarga yang perlu
mendapatkan dukungan dari keluarga Anda, dalam hal memuridkan di keluarga mereka.

MENJADI MURID KRISTUS DALAM KELUARGA

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan
1. Mohon ampun apabila belum setia
memuridkan anak di dalam keluarga
2. Roh Kudus tolonglah saya, agar menjadi
orang tua yang mau dan mampu memuridkan
anak di dalam keluarga

BERTEKUN DALAM IMAN
A. Pujian Penyembahan
BRIKAN KUHATI
B’rikan kuhati s’perti hati-Mu
Yang penuh dengan belas kasihan
B’rikan kumata s’perti mata-Mu
Memandang tuaian di sekelilingku
B’rikan kutangan-Mu
Tuk melakukan tugas-Mu
B’rikan kukaki-Mu
Melangkah dalam rencana-Mu
B’rikan ku, b’rikan ku b’rikan ku hati-Mu

Rabu, 27 April 2022

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk perayaan paskah tahun ini.
2.Berdoa untuk pembacaan firman Tuhan.

BERTEKUN DALAM IMAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Salah satu sikap yang harus dimiliki agar
seorang murid dapat bertumbuh dalam iman dan
spiritualitasnya, yaitu ketekunan. Orang yang
tekun pasti akan berhasil, termasuk dalam hal
kehidupan rohani dan iman. Seorang murid
Tuhan yang bertekun akan mengalami
pertumbuhan iman. Sekalipun mengalami
berbagai hambatan dan kegagalan, seorang
murid akan terus bertumbuh dengan baik dalam
imannya karena sikap tekun, tidak mudah putus
asa dan terus berjuang untuk tetap hidup di
dalam Tuhan. Untuk mengalami pertumbuhan
iman, maka seorang murid Tuhan harus selalu
bertekun di dalam Tuhan.

D. Pembacaan Firman
Kisah Para Rasul 14:21-28

E. Perenungan
1.Bagaimana agar sebagai
murid Tuhan, kita tetap bertekun
dalam iman?
2.Mengapa ketekunan itu
penting bagi seorang murid
Tuhan?

F. Penerapan

BERTEKUN DALAM IMAN

Sebagai murid Tuhan, hendaknya kita tetap bertekun dalam iman kita kepada Tuhan.
Persoalan dan tantangan sebesar apapun, dan kegagalan-kegagalan yang kita alami
hendkanya membuat kita tetap bertekun dalam iman.

G. Aplikasi Praktis
Bertekunlah dalam iman agar sebagai murid Tuhan Anda terus mengalami pertumbuhan.

BERTEKUN DALAM IMAN

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika kita kita sering putus
asa dan tidak bertekun dalam iman.
2. Tuhan, kuatkan aku agar tetap bertekun
dalam iman

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

Kamis, 28 April 2022

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk pelayanan dan gereja.
2.Berdoa untuk pembacaan dan perenungan
firman Tuhan.

MURID YANG TAAT

C. Pengantar Pembacaan Firman
Yesaya menggambarkan karakterisitik
seorang murid Tuhan. Murid yang baik
adalah murid yang taat. Dan ketaatannya
dibuktikan oleh sikap yang mau mendengar
setiap pengajaran dan perintah gurunya.
Seorang murid hendaknya selalu duduk
diam dan mendengar setiap ajaran gurunya.
Dengan memiliki telinga/ pendengaran yang
baik, maka murid akan menerima banyak
pengajaran dari gurunya. Sebaliknya, murid
yang tidak mau taat mendengar, maka ia
akan kehilangan banyak pengetahuan. Murid
yang dengar-dengaran akan dipromosikan
sebagai murid yang baik dan berhak naik ke
jenjang yang lebih tinggi.

D. Pembacaan Firman
Yesaya 50:4

E. Perenungan
1.Apa saja sikap yang harus
dimiliki seorang murid yang baik?
2.Mengapa kita hendaknya
menjadi murid Tuhan yang taat
dengar-dengaran?
3.Apa manfaat yang diperoleh
murid yang taat mendengar ajaran
dan perintah gurunya?

F. Penerapan

MURID YANG TAAT

Kita harus menjadi murid Tuhan yang mau mendengar ajaran dan nasihat firman Tuhan.
Dan juga taat dan dengar-dengaran terhadap setiap ajaran dan perintah pemimpin kita.

G. Aplikasi Praktis
Memberi telinga yang mau mendengar ajaran firman Tuhan dan juga ajaran dan
perintah orang tua atau para pemimpin rohani Anda.

MURI D Y ANG TAAT

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika kita sering tidak taat
mendengar ajaran firman Tuhan.
2. Tuhan, berilah aku telinga untuk
mendengar seperti seorang murid.

ELIA & ELISA
A. Pujian Penyembahan
PERTOLONGAN-MU
Terima kasih Tuhan
Untuk kasih setiaMu
Yang kualami dalam hidupku
Trima kasih Tuhan
Untuk kebaikanMu
Sepanjang hidupku
Trima kasih Yesusku
Buat anugrah yang Kau beri
Sbab hari ini, Tuhan adakan
Syukur bagiMu

Jumat, 29 April 2022

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

C. Pengantar Pembacaan Firman

ELIA & ELISA

Pemuridan dapat berjalan secara efektif
apabila terdapat hubungan yang akrab
dan hangat antara mentor dengan
mentee. Untuk itu mentor dan mentee
harus membangun kedekatan satu
dengan lain, menyediakan waktu dan
melakukan secara bersama-sama
kegiatan yang sifatnya informal.

D. Pembacaan Firman
2 Raja-raja 2:1-6

E. Perenungan
1.Apa yang menjadi alasan Elisa
tidak mau meninggalkan Elia? Apa
yang Anda dapatkan dari hubungan
antara Elisa dan Elia?
2.Apakah Anda cukup terbuka
dengan mentor atau mentee Anda
saat ini? Mengapa?

F. Penerapan

ELIA & ELISA

Relasi yang hangat, baik dan terbuka menjadi modal yang sangat baik agar pemuridan
berjalan efektif. Apa yang diajarkan kepada mentee akan dapat diterima dengan hati
yang terbuka, jika relasi dengan mentor berjalan dengan baik dan hangat.

G. Aplikasi Praktis
Rancang kegiatan informal dengan mentor/mentee Anda, untuk meningkatkan
relasi antara mentor dengan mentee

ELIA & ELISA

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan

1. Mohon ampun jika belum sungguh-sungguh
menjalankan pemuridan di gereja
2. Tuhan tolong saya agar saya mau
memuridkan dan dimuridkan

DIMURIDKAN MENJADI SAKSI
A. Pujian Penyembahan

Sabtu, 30 April 2022

MELAYANI, MELAYANI
Aku mau jadi anggur
Tang tertumpah bagi-Mu
Aku mau jadi roti
Yang terpecah bagiMu
Aku mau jadi saksi
Memb’ritakan injil-Mu
Melayani mengasihi
Lebih sungguh

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

DIMURIDKAN MENJADI SAKSI

C. Pengantar Pembacaan Firman
Tuhan Yesus memanggil kedua belas
murid-Nya dan selama tiga setengah tahun
mereka selalu bersama Yesus. Murid-murid
menerima pengajaran dan pendidikan dari
Tuhan setiap hari dan setiap waktu. Mereka
dimuridkan dan dipersiapkan untuk menjadi
saksi. Para murid diutus untuk memberitakan
Injil kerajaan sorga. Dan setelah Yesus naik ke
sorga, para murid pergi ke berbagai tempat dan
segala bangsa untuk memberitakan Injil.
Sebagai murid Tuhan, setiap orang percaya
harus memberi diri dimuridkan agar
dipersiapkan menjadi saksi Tuhan yang efektif

D. Pembacaan Firman
Matius 10:5-15

E. Perenungan
1.Mengapa kita harus dimuridkan?
2.Apa tujuan seorang murid Tuhan
dimuridkan?
3.Ceritakan pengalaman Anda
dimuridkan menjadi saksi Kristus!

F. Penerapan

DIMURIDKAN MENJADI SAKSI

Sebagai seorang murid Tuhan, kita harus mau dimuridkan sehingga kita dapat menjadi
saksi Kristus yang efektif membawa banyak orang kepada Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Berikan diri Anda dimuridkan dalam sebuah gereja lokal. Jadilah jemaat yang mau
dimuridkan.

D I M U R I D K A N M E N J A D I S AKS I

H. Pengakuan Dosa
Dan Permohonan
1. Mohon ampun jika kita belum
memberi diri untuk dimuridkan
menjadi saksi Tuhan.
2. Tuhan, jadikan aku seorang murid
Tuhan yang efektif dan yang mau
dimuridkan

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

