PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

MINGGU KE II
8 FEBRUARI - 13 FEBRUARI 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

TEMA : “ MANUSIA BARU ”

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

HIDUP SEBAGAI CIPTAAN BARU

A. Pujian Penyembahan
SELIDIKI AKU
Selidiki aku, lihat hatiku
Apakah ku sungguh mengasihiMu, Yesus
Kau yang Maha Tahu
Dan menilai hidupku
Tak ada yang tersembunyi bagiMu
Reff :
T’lah kulihat kebaikanMu
Yang tak pernah habis dihidupku
Kuberjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap setia

Senin, 8 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk anugerah Tuhan
sehingga menjadi ciptaan baru
di dalam Kristus
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

HIDU P S E B AGAICIPTAAN BARU

C. Pengantar Pembacaan Firman
Menjadi ciptaan baru dan manusia baru di
dalam Kristus merupakan akses bagi
seorang berdosa untuk menjadi anak-anak
Allah. Dan sebagai ciptaan baru, orang
percaya bertanggung jawab untuk
mewartakan kasih Allah melalui seluruh
aspek kehidupannya sehari-hari. Seorang
manusia baru dipanggil dan ditugaskan
Tuhan untuk memperlihatkan kehidupan
Kristus bagi dunia. Menyatakan hidup
yang sudah diperdamaikan dengan Allah,
diri sendiri, dan dengan sesama.

D. Pembacaan Firman
2 Korintus 5:15-21

E. Perenungan
1.Bagaimana orang berdosa dapat
menjadi ciptaan baru dan manusia baru?
(ayat 17-19, 21)
2.Apakah kita sudah menampakkan hidup
sebagai ciptaan yang baru didalam Kristus?
3.Apa ciri orang yang sudah menjadi
ciptaan baru dan manusia baru di dalam
Kristus? (ay. 15, 17, 20)

HIDU P S E B AGAICIPTAAN BARU

F. Penerapan
Anugerah Tuhanlah yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru dan manusia baru di dalam
Kristus. Allah menganugerahkannya secara cuma-cuma melalui iman kepada Kristus. Oleh
karena itu, kita harus meresponi kasih karunia Allah itu dengan hidup mempraktekkan cara
hidup yang baru di dalam Kristus. Kita hidup dalam perdamaian dengan Allah, diri sendiri,
dandengan sesama. Sehingga olehnya, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita.

G. Aplikasi Praktis
Di dalam menjalani hidup ini, kita senantiasa ingat dan sadar bahwa kita adalah manusia
baru dan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita hidup dalam kasih kepada Allah dan
juga kasih kepada sesama. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi melakukan pekerjaan
baik sebagai ciri hidup manusia baru didalam Kristus. Kita berdoa mohon kekuatan Tuhan
untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik sebagai manusia baru

HIDU P S E B AGAICIPTAAN BARU

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun bila selama ini kita belum
menunjukkan sikap hidup dan perilaku
sebagai manusia baru.
2. Tuhan, beri aku kekuatan dan kuasa untuk
menjalani hidup sebagai manusia baru di
dalam Kristus. Sehingga orang dapat melihat
Kristus dalam hidupku.

PERUBAHAN NYATA

A. Pujian Penyembahan
KASIH DARI SURGA
Kasih dari surga memenuhi tempat ini
Kasih dari Bapa Surgawi
Kasih dari Yesus mengalir di hatiku
Membuat damai di hidupku
Mengalir kasih dari tempat tinggi
Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa
Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir
Mengalir memenuhi hidupku

Selasa, 9 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk anugerah Tuhan
sehingga menjadi ciptaan baru di
dalam Kristus
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

PERUBAHAN NYATA

C. Pengantar Pembacaan Firman
Akibat pandemi Covid-19, kita
mengenal istilah New Normal
atau kenormalan baru. Dalam
New Normal, cara hidup kita
benar-benar berbeda dengan
hidup yang dulu, dimana saat ini
kita harus rajin cuci tangan,
memakai masker, rutin olahraga,
tidak boleh kumpul-kumpul dan
banyak hal lainnya. Demikian juga
seseorang yang sudah menjadi
ciptaan baru di dalam Kristus, ia
harus menunjukkan perubahan
hidup yang nyata.

D. Pembacaan Firman
Efesus 4:21-32

E. Perenungan
1.Manusia baru adalah manusia yang hidup
dalam pembaharuan (ayat 23). Apakah Anda
sudah mengalami pembaharuan di dalam roh dan
pikiran Anda?
2.Manusia baru adalah manusia yang hidup
dalam kebenaran (ayat 25).Apa Anda sudah
berkata benar dan tidak hidup dalam dusta?
3.Manusia baru adalah manusia yang hidup
dalam perubahan (ayat 25-32). Apakah keluarga
Anda dapat melihat perubahan dalam diri Anda?

PERUBAHAN NYATA

F. Penerapan
Sebagai manusia baru, perubahan yang dikerjakan Roh Kudus dari dalam, harus
nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang yang melihat perubahan
dalam hidup kita akan memuliakan Tuhan. Perubahan dalam diri kita, seharusnya
paling mudah dilihat dan dirasakan oleh keluarga kita.

G. Aplikasi Praktis
Pastikan Anda mengalami perubahan yang nyata di dalam hubungan
dengan keluarga Anda

PERUBAHAN NYATA

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun apabila saya belum
menunjukkan perubahan nyata dalam
hidup saya
2. Tuhan tolong agar saya dapat
menunjukkan perubahan nyata dalam
hidup saya

HIDUP DALAM KEBENARAN

A. Pujian Penyembahan
BERSYUKUR SELALU
Bersyukur selalu bagi kasihMu, di dalam hidupku
Takkan ku ragu atas rencanaMu tuk masa depanku
Sbagai Bapa yang baik
Takkan pernah Kau melupakanku
Sbagai Bapa yg sangat baik
Takkan pernah Kau meninggalkanku
Reff:
Ku kan menari dan bersuka, karnaMu oh Yesusku
Dan ku kan minum airMu, bagai rusa rindu selalu
Ku hidup dalamMu, dan hidupMu di dalamku
Oh Yesusku, Kau sangat kucinta

Rabu, 10 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk anugerah Tuhan
sehingga menjadi ciptaan baru di
dalam Kristus
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

HIDUP DALAM KEBENARAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Manusia baru adalah
manusia yang hidup di
dalam kebenaran. Hidupnya
tidak lagi berdasarkan pada
nilai-nilai dan prinsip-prinsip
lama yang dia pegang dan
lakukan, sebelum ia
menerima Kristus.

D. Pembacaan Firman
2 Yohanes 1:4-11

E. Perenungan
1.Apakah yang menjadi alasan Yohanes bersukacita?
(ayat 4). Apakah kita dan keluarga kita sudah
hidup dalam kebenaran?
2.Apakah ciri seseorang yang hidup di dalam
kebenaran? (ayat 5-6)
3.Di dunia saat ini banyak sekali penyesat atau ajaran
yang menyesatkan (ayat 7-11). Apa yang kita
lakukan supaya kita dan seluruh keluarga kita
tidak tersesat oleh ajaran-ajaran tersebut?

HIDUP DALAM KEBENARAN

F. Penerapan
Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang seturut dengan apa yang diimani.
Hidup dalam kebenaran harus tercermin dalam kasih kita kepada keluarga dan
sesama, serta memegang teguh Firman Tuhan dan menjalankannya dalam
kehidupan kita.

G. Aplikasi Praktis
Tanyakan kepada anak Anda, adakah pengajaran yang mereka dengar yang tidak
sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan dan kemudian orang tua meluruskan hal
tersebut berdasarkan kebenaran Firman Tuhan.

HIDUP DALAM KEBENARAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Tuhan ampuni saya apabila belum
hidup di dalam kebenaran
2. Tuhan tolonglah agar seluruh keluarga
saya hidup di dalam kebenaran

TAAT

A. Pujian Penyembahan
JADIKAN AKU INDAH
Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan
Memandang keindahan-Mu
Kuberikan s'galanya, semuanya yang ada
Kuingin menyenangkan hati-Mu, Oh Tuhan
Reff :
Jadikan aku indah
Yang Kau pandang mulia
Seturut karya-Mu di dalam hidupku
Ajarku berharap hanya kepada-Mu
Taat dan setia kepada-Mu Tuhan

Kamis, 11 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk anugerah Tuhan
sehingga menjadi ciptaan baru
di dalam Kristus
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

TAAT

C. Pengantar Pembacaan Firman
Dalam sistem perbudakan
dahulu kala, seorang yang
menjadi budak harus
menyerahkan hidupnya
dibawah kuasa orang yang
membelinya.
Sekarang sebagai manusia
baru, kita telah dibeli oleh
Kristus dengan darahNya yang
mahal, maka kita harus
menyerahkan hidup kita
sepenuhnya kepada ketaatan
kepada Kristus.

D. Pembacaan Firman
Roma 6:15-23

E. Perenungan
1.Bagaimanakah hidup seseorang yang menjadi
hamba dosa? (ayat 16)
2.Apakah satu-satunya cara untuk bebas dari
perbudakan dosa? (ayat 17-18)
Sebagai hamba Kristus, maka kita harus taat
kepadaNya. Apakah Anda sudah benar-benar taat
kepada Tuhan dengan penuh kerelaan dan sukacita?
Bagaimana ketaatan Anda tercermin dalam
kehidupan Anda sehari-hari?

TAAT

F. Penerapan
Ketaatan adalah tanda bahwa kita adalah manusia baru di dalam Tuhan.
Pada waktu kita belajar hidup dengan taat kepadaNya, maka kita akan
mengalami dan membuktikan sungguh bahwa Allah memelihara kita.

G. Aplikasi Praktis
Wujudkan ketaatan Anda di tempat Anda bekerja, dengan bekerja
sebaik-baiknya dan menghormati otoritas / atasan Anda

TAAT

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun apabila seringkali tidak
taat dalam kehidupan sehari-hari
kepada otoritas yang Tuhan tempatkan
2. Roh Kudus tolong saya agar menjadi
pribadi yang taat

HIDUP DALAM KEKUDUSAN

A. Pujian Penyembahan
KUDUSLAH TUHAN
Kudatang Tuhan dalam hadiratmu
Berhiaskan kekudusan
Seluruh surga sujud menyembahmu
Kutersungkur dan menyembah
Reff :
Kudus kuduslah, kuduslah Tuhan
Allah semesta alam
Kudus kuduslah kuduslah Tuhan
Surga bumi menyembahmu

Jumat, 12 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk anugerah Tuhan
sehingga menjadi ciptaan baru
di dalam Kristus
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

HIDUP DALAM KEKUDUSAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Kita sebagai orang percaya
harus hidup di dalam
kekudusan. Hidup kudus
berarti bahwa kita sudah
menjadi miliknya Tuhan. Di
dalam hidup kudus, kita
harus memiliki ketaatan
dan sikap hati yang benar
di hadapan Tuhan.

D. Pembacaan Firman
Imamat 10:1-7

E. Perenungan
1.Nadab dan Abihu mempersembahkan korban, tanpa
diperintah oleh Tuhan (ayat 1). Kekudusan adalah hidup di
dalam ketaatan akan Tuhan.
Adakah hal-hal yang tidak Tuhan perintahkan,
tetapi Anda lakukan?
2.Ketika mempersembahkan korban, Nadab dan Abihu
juga tidak sungguh-sungguh dan sepertinya
menganggap enteng Tuhan.
Bagaimana sikap hati Anda, dalam melayani Tuhan?
Apakah sudah dengan sungguh-sungguh?

HIDUP DALAM KEKUDUSAN

F. Penerapan
Kekudusan tidak dapat dicapai dengan kekuatan kita. Kita harus dengan
rendah hati bergantung pada anugerah dan kekuatan Allah untuk dapat hidup
di dalam kekudusan.

G. Aplikasi Praktis
Meskipun melayani dalam ibadah online, lakukan dengan kesungguhan hati dan
persiapan yang sungguh-sungguh

HIDUP DALAM KEKUDUSAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini saya
belum hidup dalam kekudusan
2. Tuhan, tolonglah saya agar dapat hidup
di dalam kekudusan

JARIMU HARIMAUMU

A. Pujian Penyembahan
JADI SEPERTIMU
Bapa Kau setia, tak kan meninggalkan
Dan ku percaya Engkau milikku
Dan ku milikMu
Kerinduanku tinggikan namaMu
Kar'na ku tahu Engkau dalamku
Dan ku dalamMu
Reff :
Ubah hatiku seputih hatiMu, setulus salibMu
KasihMu Tuhan
Biar mataku seperti mataMu
Pancarkan kasihMu
Ku mau jadi sepertiMu

Sabtu, 13 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk anugerah Tuhan
sehingga menjadi ciptaan baru
di dalam Kristus
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

JARIMU HARIMAUMU

C. Pengantar Pembacaan Firman
“Mulutmu harimaumu!” adalah peribahasa
yang bermakna bahwa setiap perkataan kita
sangat besar efeknya bagi diri sendiri
maupun orang lain. Namun dalam era
digital seperti saat ini, peribahasa tersebut
berubah menjadi “jarimu harimaumu!” oleh
karena banyak orang yang berurusan dengan
permasalahan hukum karena tidak berhatihati dalam menggunakan media sosial.
Sebagai manusia baru, seharusnya kita
menggunakan media sosial bukan sebagai
media untuk memfitnah, meluapkan
kemarahan, dan kata-kata kotor .

D. Pembacaan Firman
Kolose 3:8-9

E. Perenungan
Bagaimana perilaku kita di media
sosial? Adakah geram, marah dan
kata-kata kotor dalam media sosial
yang kita gunakan?
Bagaimanakah seharusnya anak Tuhan
menggunakan media sosial?

JARI M U HARIMAUMU

F. Penerapan
Manusia baru adalah manusia yang mau berubah dan mau diubahkan Tuhan
dan menghidupi perubahan tersebut dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu
perilaku kita di media sosial harus mencerminkan hal tersebut, sebagai akibat
dari perubahan hati yang diubahkan oleh Roh Kudus.

G. Aplikasi Praktis
Gunakan media sosial untuk hal-hal yang membangun, menginspirasi
dan menguatkan orang lain

JA RI M U HARIMAUMU

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika sering menggunakan
media sosial sebagai luapan kemarahan,
kejengkelan dan frustrasi.
2. Tuhan tolong saya untuk dapat
menggunakan media sosial dengan bijak

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

