PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

MINGGU KE III
15 FEBRUARI - 20 FEBRUARI 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

TEMA : “ HIDUP JUJUR ”

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

BERKAT ORANG JUJUR

Senin, 15 Februari 2021

A. Pujian Penyembahan

B. Doa Ucapan Syukur

BAPA SURGAWI
Bapa surgawi ajarku mengerti
Betapa dalamnya kasih-Mu
Bapa surgawi buatku mengerti
Betapa kasih-Mu padaku
Reff :
Semua yang terjadi Di dalam hidupku
Ajarku menyadari Kau s’lalu sertaku
B’ri hatiku s’lalu Bersyukur pada-Mu
Kar’na rencana-Mu indah bagiku

1.Bersyukur untuk pertolongan dan
pemeliharaan Tuhan sampai hari ini
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

BERK A T ORANG JUJ UR

C. Pengantar Pembacaan Firman
Kejujuran merupakan sebuah nilai kebajikan
yang menjadi kualifikasi seseorang sukses
dalam hidupnya. Sebagaimana hasil riset
dari Thomas J. Stanley tentang seratus
faktor yang menentukan kesuksesan
seseorang. Dalam risetnya, ditemukan
bahwa kejujuran merupakan faktor tertinggi
yang menentukan seseorang sukses. Orang
yang jujur adalah orang yang lurus hatinya,
tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak
curang, dan tulus ikhlas. Tuhan berkenan
dan memberkati orang yang jujur. Dan orang
yang jujur akan dipercaya orang lain.

D. Pembacaan Firman
Amsal 11:1-11

E. Perenungan
1.Apa ciri hidup dari orang yang jujur?
(ayat 1, 3)
2.Apakah kita sudah menyatakan
karakter kejujuran dalam bersikap
dan berperilaku?
3.Apa berkat yang diterima orang
yang jujur? (ay. 6, 11)

BERK A T ORANG JUJ UR

F. Penerapan
Orang yang jujur dalam bekerja akan senantiasa dipercaya orang lain, dan juga akan menerima
berkat dari Tuhan atas segala usahanya. Kejujuran menjauhkan kita dari segala niat jahat dalam
hati dan pikiran kita terhadap orang lain. Kita akan berkata apa adanya, bersikap tulus hati, tanpa
ada selubung kejahatan terhadap orang lain. Tuhan menghendaki orang percaya selalu bersikap
jujur dalam bekerja, dan dalam segala hal. Tidak merancangkan hal yang jahat terhadap sesama,
tidak munafik, tidak bermuka dua, tidak melakukan kecurangan

G. Aplikasi Praktis
Berkatalah dengan jujur dan apa adanya. Jangan berlaku curang terhadap orang lain hanya
untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Tuhan berjanji memberkati hidup orang yang
berlaku jujur. Kita berdoa mohon kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup sehari-hari dengan
sikap hati dan tindakan yang jujur, tidak berlaku curang terhadap orang lain.

BERK A T ORANG JUJ UR

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun bila selama ini kita sering
berlaku curang, tidak jujur terhadap orang lain.
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk bekerja
dengan jujur, tidak munafik, dan tidak berlaku
curang terhadap orang lain.

TRANSPARAN

A. Pujian Penyembahan
ROH-MU YANG HIDUP
Roh-Mu yang hidup penuhiku
Mengalir dalamku
Jiwaku tenang bersama-Mu
Dalam naungan-Mu
Reff :
Ku buka hati 'tuk jamahan-Mu
Berserah penuh di hadirat-Mu
Kau ambil alih seluruh hidupku
Di altar-Mu menyembah-Mu

Selasa, 16 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk pertolongan dan
pemeliharaan Tuhan sampai hari ini
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

TRANSPARAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Sebagai pengikut Kristus, kita harus
transparan kepada orang lain dalam
pengiringan kita kepada Tuhan Yesus,
khususnya terhadap saudara seiman di
gereja lokal.
Dalam surat-suratnya, Rasul Paulus
transparan akan kelemahan dan
permasalahan yang ia alami. Hal
tersebut justru memberikan
kekuatan dan motivasi bagi orang
percaya sampai saat ini, bahwa segala
kelemahan dan penderitaan dapat dilalui
dengan bergantung kepada Tuhan.

D. Pembacaan Firman
2 Korintus 11:23-33

E. Perenungan
1.Apa saja penderitaan yang dialami
oleh Paulus oleh karena pelayanannya?
(ayat 23-28)
2.Paulus suka bermegah dalam
kelemahannya, karena justru dalam
kelemahannya, kuasa Kristus
dinyatakan (2 Kor 12:9)
Lalu, mengapa seseorang sering
menyembunyikan kelemahannya, supaya
tidak diketahui orang lain?

TRANSPARAN

F. Penerapan
Jadilah orang Kristen yang transparan dalam hidup dan pelayanan kita. Janganlah
memberi kesan sepertinya kehidupan sebagai orang Kristen adalah sempurna dan
tidak ada masalah. Saat kita transparan dan mengandalkan Tuhan, maka orang akan
mengerti bahwa segala keadaan biasa kita lalui, semata-mata karena bergantung
pada kuasa Tuhan

G. Aplikasi Praktis
Berikan kesaksian, bagaimana Tuhan menolong kita dalam setiap kelemahan kita

TRANSPARAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini kita sering
memberi kesan bahwa hidup kita tanpa
kelemahan, sehingga memberikan kesaksian
yang tidak otentik tentang hidup orang Kristen
2. Tuhan berikan keberanian untuk hidup sebagai
orang Kristen yang transparan

JIWA YANG SEGAR

A. Pujian Penyembahan
S’PERTI RUSA RINDU SUNGAIMU
S'perti rusa rindu sungai Mu
Jiwaku rindu Engkau
Kaulah Tuhan hasrat hatiku
Kurindu menyembahMu
Engkau kekuatan dan perisai ku
Kepadamu roh ku berserah
Kaulah Tuhan hasrat hatiku
Kurindu menyembahMu
Reff :
Yesus Yesus, Kau berarti bagiku
Yesus Yesus, Kau segalanya bagiku

Rabu, 17 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk pertolongan dan
pemeliharaan Tuhan sampai hari ini
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

JIWA YANG SEGAR

C. Pengantar Pembacaan Firman
Daud mengerti bahwa
kejujuran selalu memberikan
kelegaan.
Ketika ia jujur kepada Tuhan
dan kepada manusia, hal itu
melegakan jiwanya.

D. Pembacaan Firman
Mazmur 32:3-5

E. Perenungan
1.Apa yang dirasakan oleh Daud, pada saat
ia tidak jujur kepada Tuhan dan manusia?
(ayat 3-4)
2.Mengapa kejujuran selalu memberikan
kesegaran bagi jiwa? (ayat 5)

JIWA YANG SEGAR

F. Penerapan
Tuhan menginginkan kejujuran menguasai seluruh hidup kita dalam segala hal.
Di dalam kejujuran, maka kita akan menikmati kelegaan dan kemerdekaan,
serta kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Jika Anda memiliki dosa yang disembunyikan, jujurlah kepada mentor / pembina
rohani / gembala Anda. Hal tersebut merupakan langkah awal pemulihan Anda.

JIWA YANG SEGAR

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika Anda belum jujur
kepada Tuhan dan kepada manusia
2. Tuhan berikan keberanian kepada saya
untuk dapat hidup dalam kejujuran

MEMBANGUN RELASI LEWAT KEJUJURAN

A. Pujian Penyembahan
KUPERCAYA
Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku
Kau Bapa yang s’lalu mengerti, isi hatiku
Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Aku tetap percaya
Reff :
Kupercaya janjiMu ajaib
Terukir dalam kehidupanku
Ku berserah didalam kekuatan-Mu
Hanya Kau s’galanya bagiku
Kupercaya janjiMu ajaib
Terukir dalam kehidupanku
Ku berserah didalam kekuatan-Mu, Kupercaya

Kamis, 18 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk pertolongan dan
pemeliharaan Tuhan sampai hari ini
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

MEMB A N G UN RELAS I LEWAT KEJUJURA N

C. Pengantar Pembacaan Firman
Kejujuran pertama kali
harus dipraktekkan di
dalam keluarga.
Keluarga yang dipenuhi
dengan kejujuran akan
menjadi keluarga yang
kuat relasinya.

D. Pembacaan Firman
Kolose 3:9-10

E. Perenungan
1.Apa yang terjadi jika di dalam pernikahan, suami
dan istri masih hidup sebagai manusia yang
lama? (ayat 9)
2.Mengapa kejujuran harus dipraktekkan
di dalam keluarga?
3.Bagaimana membangun kejujuran
di dalam keluarga?

MEMB A N G UN RELAS I LEWAT KEJUJURA N

F. Penerapan
Relasi yang kuat di dalam keluarga, salah satunya dibangun dengan kejujuran antar
anggota keluarga. Membangun kejujuran di dalam keluarga memerlukan komitmen dan
sikap mengampuni. Biasakan membangun komunikasi yang terbuka, tanpa menghakimi
dan penuh pengampunan. Hal ini akan memupuk kejujuran di dalam keluarga.

G. Aplikasi Praktis
Jangan buru-buru menghakimi, marah atau merespon dengan berlebihan, jika
ada anggota keluarga yang secara terbuka telah mengakui kesalahan.

MEMB A N G UN RELAS I LEWAT KEJUJURA N

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika saya sering tidak jujur
terhadap keluarga saya
2. Tuhan tolonglah keluarga kami, agar relasi
kami lebih kuat, dengan diwarnai
hubungan yang jujur, satu dengan yang
lain

TIDAK JUJUR, KARENA CINTA UANG

A. Pujian Penyembahan
KEKUATAN DI HIDUPKU
Kekuatan di hidupku
Ku dapat dalam Yesus
Dia tak pernah tinggalkanku
setia menopangku
Berseru berharap dalam Yesus
Reff:
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa
Sanggup pulihkan keadaanku
Dalam tanganMU, sluruh hidupku
Tak akan goyah selamanya

Jumat, 19 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk pertolongan dan
pemeliharaan Tuhan sampai hari ini
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

TIDAK JUJUR, KARENA CINTA UANG

C. Pengantar Pembacaan Firman
Uang sering dijadikan
sebagai ukuran kejujuran
seseorang. Seseorang
yang tidak jujur dalam hal
keuangan, akan sulit
dipercayai dalam hal
lainnya.

D. Pembacaan Firman
1 Timotius 6:6-10

E. Perenungan
Orang yang cinta uang adalah orang yang
tidak pernah puas akan uang. Ia juga akan
rela berbohong / tidak jujur, untuk
mendapatkan uang
Apa akibat yang dialami oleh orang yang cinta
uang?

TIDAK JUJUR, KARENA CINTA UANG

F. Penerapan
Tidak jujur dalam mendapatkan uang antara lain dengan menipu, menyogok /
menyuap, pembukuan ganda dan lain sebagainya. Berhati-hatilah dalam hal
keuangan.

G. Aplikasi Praktis
Cukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan. Hiduplah dengan sederhana
dan penuh ucapan syukur.

TIDAK JUJUR, KARENA CINTA UANG

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika saya mencari uang
dengan tidak jujur
2. Tuhan berikan kekuatan agar dapat jujur
dalam hal keuangan dan dapat mengelola
keuangan dengan sebaik-baiknya

TAKUT & SETENGAH JUJUR

A. Pujian Penyembahan

Sabtu, 20 Februari 2021

B. Doa Ucapan Syukur

ENGKAULAH TUHAN
Kurindu setiap waktu
Hidupi kebenaranMu
Bukan dengan kuatku
Namun kar'na RohMu
Yesus, Kau yang kupegang teguh
Reff:
Engkaulah Tuhan
Engkaulah Raja
Berdaulat atas hidupku
Kuberserah penuh

1.Bersyukur untuk pertolongan dan
pemeliharaan Tuhan sampai hari ini
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

TAKUT & SETENGAH JUJUR

C. Pengantar Pembacaan Firman
Rasa takut sering
menyebabkan seseorang
berbohong. Abraham juga
pernah mengalaminya,
yang hampir saja
membawa akibat fatal
kepada istrinya, Sara.

D. Pembacaan Firman
Kejadian 20:1-18

E. Perenungan
1.Apa yang menyebabkan Abraham
berbohong? (ayat 11)
2.Abraham hanya setengah jujur, karena hanya
mengatakan bahwa Sara adalah saudaranya, tapi
tidak mengatakan bahwa Sara adalah isterinya
(ayat 12). Bagaimana pendapat Anda tentang hal
ini, bolehkah kita berkata “setengah jujur”?
Apa akibat dari ketidakjujuran Abraham tersebut?

TA KU T & S ETENGAH JUJUR

F. Penerapan
Dalam keadaan takut, berdoalah agar Tuhan memberikan kekuatan, keberanian
dan ketenangan, sehingga dapat berkata jujur.

G. Aplikasi Praktis
Dalam keadaan terjepit, berdoalah, bukan berbohong!

TAKU T & S ETENGAH JUJUR

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun apabila karena rasa takut,
sering tidak berkata jujur
2. Tuhan tolonglah saya untuk berkata
jujur, meskipun dalam keadaan yang
menakutkan

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

