
PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

Penuntun yang menolong jemaat agar dapat dengan sehati
membangun Mezbah Keluarga di rumah setiap harinya.

GEREJA BETHEL INDONESIA
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TEMA : “ MENJADI TERANG DI DUNIA KERJA ”



MEZBAH
KELUARGA

Mulailah mezbah keluarga dengan       
 pujian dan penyembahan 
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



A. Pujian Penyembahan

MULUTKU PENUH DENGAN PUJIAN

Tuhan Kaulah pengharapanku
Kupercaya hanya kepada-Mu
Yesus Allah perlindunganku
Engkau yang selalu kupuji 

Reff :
Mulutku penuh dengan pujian 
Kepada-Mu ya Yesus Tuhan
S’panjang hari kuberi penghormatan
Kepada-Mu ya Allahku

B. Doa Ucapan Syukur

1. Bersyukur atas pekerjaan
yang Tuhan berikan

2.Berdoa pembacaan Firman Tuhan
yang akan didengar hari ini

JUJUR KUNCI KEBERHASILAN Senin, 31 Agustus 2020



C. Pengantar Pembacaan Firman
Ada sebuah restoran di Cirebon yang
sudah berdiri sejak tahun 1960-an
dimana pada dinding restoran tersebut
terdapat tulisan : “Kejujuran adalah
Kunci Kesuksesan”. Pemiliknya
meyakini bahwa yang membuat
usahanya berhasil dan bertahan lama
adalah karena ia menjunjung tinggi
kejujuran dalam usahanya. Kejujuran
adalah modal utama dalam bekerja dan
berusaha, dan kita dapat berkaca dari
kisah Ananias dan Safira, bagaimana
ketidakjujuran bukan hanya membawa
kegagalan, namun menghancurkan
hidup seseorang.
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D. Pembacaan Firman
Kisah Para Rasul 5:1-11

Jemaat hidup dalam persekutuan yang sangat erat
saat itu, dimana seseorang memberikan apa yang mereka

miliki untuk kepentingan dan pelayanan bersama.
Ananias dan Safira juga melakukan hal yang sama, hanya

saja mereka tidak jujur, karena mereka menahan hasil
penjualan tanah bagi diri mereka, baru sebagian lagi

diserahkan kepada Petrus. 

1. Mengapa Ananias menahan sebagian
hasil penjualan tanah tersebut? (ayat 2-5)

2. Sesungguhnya kepada siapa Ananias berdusta? (ayat 4)
3. Apa akibat dari dusta Aninas dan Safira? (ayat 5 dan 10)

E. Perenungan



F. Penerapan
Junjung tinggi kejujuran dalam bekerja dan berusaha. Kejujuran dalam pekerjaan kita
akan membuat kita dipercaya dan kepercayaan sangat mahal harganya. Kepercayaan
adalah kunci keberhasilan dari usaha dan pekerjaan kita.
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G. Aplikasi Praktis
Bangunlah kebiasaan jujur, dalam hidup sehari-hari dan hal-hal kecil dimanapun
kita berada.



Mohon ampun apabila selama ini
tidak bekerja dengan jujur
Minta pertolongan Tuhan untuk
dapat selalu jujur dalam apapun
yang dilakukan

1.

2.

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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A. Pujian Penyembahan

BAPA KAU SETIA

Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia
Tenanglah jiwaku, aman bersamaMu
Lebih dari harta, Kaulah segalaNya
Tenanglah jiwaku, dalam hadiratMu 

Reff :
Kau tunjukan kasih setiaMu
Kau menyediakan yang kuperlu
Kau Setia Kau mulia, dulu s'karang dan s'lamaNya 
Kau tunjukan kasih setiaMu
Kau menyediakan yang kuperlu
Kau setia kau mulia, Bapa Kau setia

B. Doa Ucapan Syukur

1.Bersyukur atas pekerjaan, pimpinan dan
rekan kerja yang Tuhan berikan bagi kita

2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

BUKAN DEMI PENGAKUAN Selasa, 1 September 2020



C. Pengantar Pembacaan Firman

Banyak orang bekerja karena ingin
mendapatkan pengakuan dari orang lain :
dianggap berhasil dan sukses. Ia
berusaha melakukan segalanya dan
habis-habisan untuk mendapatkan
pengakuan tersebut. Tidak jarang banyak
yang ia korbankan seperti keluarga,
pelayanan dan bahkan kesehatannya
sendiri, demi mendapatkan pengakuan
tersebut.Berkaca dari Saul yang fokus
pada pengakuan dari manusia dan bukan
pengakuan dari Tuhan, pada akhirnya
hatinya menjadi benci kepada Daud, dan
iapun kehilangan tahtanya.
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D. Pembacaan Firman
1 Sam 18:6-9, Galatia 1:10

Kis 13:22

1.Mengapa Saul merasa terancam oleh Daud?
Apa yang dirasakan Saul ketika fokusnya

salah? (ay 8). Sebenarnya, apa yang sudah
Daud lakukan terhadap Saul sehingga

Saul membencinya?
2.Galatia 1:10 mengatakan bahwa seorang

Hamba Kristus tidak boleh mencari
pengakuan dari manusia, namun pusat

perhatiannya adalah mencari kesukaan dan
kehendak Tuhan. Mengapa demikian?

E. Perenungan



F. Penerapan
Bekerjalah untuk menggenapi kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan dan
menjadi berkat bagi sesama lewat apa yang kita kerjakan. Jika fokus kita dalam
bekerja adalah benar, maka hati kita akan terjaga dan Tuhan memberkati kita
sehingga yang kita kerjakan akan berhasil dan menjadi berkat bagi orang lain.

G. Aplikasi Praktis
Berlatihlah untuk bekerja dengan tekun dan optimal, tanpa perlu diketahui
oleh orang lain.
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Tuhan selidiki hatiku, jika aku
bekerja dengan motivasi yang
salah, yaitu untuk mendapatkan
pengakuan dari orang lain
Mohon kekuatan dari Tuhan,
untuk dapat terus fokus bekerja
untuk Tuhan.

1.

2.

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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A. Pujian Penyembahan

SELIDIKI AKU (TETAP SETIA)

Selidiki aku, lihat hatiku
Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus
Kau yang Maha tahu, dan menilai hidupku
Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu 

Reff :
Telah kulihat kebaikkan-Mu
Yang tak pernah habis di hidupku
Kuberjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap setia

B. Doa Ucapan Syukur

1.Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang
terus dialami sampai dengan saat ini 

2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

KEMENANGAN ORANG BENAR Rabu, 2 September 2020



C. Pengantar Pembacaan Firman

Mungkin pernah terbersit dalam
pikiran kita mengapa orang yang
tidak takut Tuhan justru seringkali
lebih sukses dan “sepertinya
diberkati” dalam pekerjaan dan bisnis
mereka? Sedangkan orang yang takut
Tuhan, sepertinya biasa-biasa saja.
Dari Maleakhi 3:13-18 kita akan
melihat bahwa Tuhan mengadakan
perbedaan antara orang benar dan
orang fasik, orang beribadah kepada
Tuhan dan yang tidak beribadah
kepada Tuhan.
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D. Pembacaan Firman

Maleakhi 3:13-18

1.Apakah yang menjadi keluhan umat
Tuhan ? (ayat 14-15) Bagaimana

pandangan Anda terhadap hal tersebut?
Apakah Anda mengalami hal yang sama? 

2.Apakah pandangan Tuhan terhadap
pandangan tersebut? (ayat 16-18)

Bagaimana seharusnya respon umat Tuhan
terhadap janji Tuhan tersebut dalam

konteks bekerja atau berbisnis?

E. Perenungan



F. Penerapan
Tuhan menghargai ketaatan dan kesetiaan. Ia mengasihi orang yang takut akan
Tuhan. Meskipun hidup yang taat dan setia kepada Tuhan memerlukan
kesabaran, penderitaan dan ketekunan, tapi Tuhan akan memberikan upah yang
besar bagi semua itu. Tetaplah bekerja dengan sebaik-baiknya, optimal, jujur dan
penuh ketulusan. Tuhan memperhatikan pekerjaan Anda.

G. Aplikasi Praktis
Perhatikan hidup orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam pekerjaan
mereka dan bagaimana dampak yang mereka berikan melalui pekerjaannya
tersebut.
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Mohon ampun jika selama ini sering
kurang bersyukur atas pekerjaan kita
Mohon kekuatan dari Tuhan agar
dapat bekerja dengan lebih setia dan
berdedikasi

1.

2.

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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A. Pujian Penyembahan

TUHAN ADALAH GEMBALAKU

Tuhan adalah gembalaku
Takkan kekurangan aku
Dia membaringkan aku
Di padang yang berumput hijau 

Reff :
Dia membimbingku, ke air yang tenang
Dia menyegarkan jiwaku
Dia menuntunku, ke jalan yang benar
Oleh karena nama-Nya
Sekalipun aku berjalan
Dalam lembah kekelaman

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas pertolongan Tuhan

yang dialami di pekerjaan sampai
dengan saat ini

2. Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

TUHAN ADALAH GEMBALAKU Kamis, 3 September 2020



C. Pengantar Pembacaan Firman
Banyak tantangan yang kita temui di
tempat kerja, antara lain target kerja yang
begitu berat, tenggat waktu, kondisi
ekonomi yang tidak baik, rekan kerja dan
atasan yang sulit dan lain-lain. Jika kita
tidak hati-hati, tantangan tersebut dapat
merampas damai sejahtera kita, sehingga
kita tidak dapat bekerja maksimal. Mari
kita belajar dari dari Daud, bahwa meski
berada dalam tempat yang menakutkan,
namun ia dapat berkata bahwa ia tidak
takut bahaya karena ia percaya Tuhan
besertanya. Tuhan itulah yang merupakan
sumber damai sejahtera bagi Daud.

D. Pembacaan Firman
Mazmur 23:1-6

1.Mengapa Daud begitu yakin bahwa ia
tidak akan pernah kekurangan? Takkan

kekurangan dalam hal apa (ayat 1)
2.Sebagai dombanya Tuhan, ia dapat

berbaring, beristirahat dengan tenang dan
bebas dari ketakutan (ayat 2) Apa yang

membuatnya demikian?
3.Apa tanggapan Anda, supaya Anda dapat

dibimbing olehNya ke air yang tenang? (ayat 3)
4. Pada saat bahaya, kesulitan dan penuh

tantangan, Anda tidak takut bahaya, mengapa?
(ayat 4) Ceritakan kesaksian / pengalaman Anda

E. Perenungan
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F. Penerapan
Percayalah bahwa Tuhan beserta dengan Anda di tempat Anda bekerja. Ia
menempatkan Anda dengan tepat, dan Ia juga selalu menolong, mengarahkan
dan melindungi Anda dalam setiap permasalahan yang timbul. Bagian kita
adalah taat atas tuntunanNya, percaya dan terus bergantung kepada Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Sebelum memulai bekerja di pagi hari, berdoa bagi setiap pergumulan di
tempat kerja dan minta tuntunan Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah
dengan tepat.
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Mohon ampun jika selama ini
sering kehilangan damai sejahtera
di tempat kerja
Mohon Tuhan berikan damai
sejahtera pada saat bekerja

1.

2.

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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A. Pujian Penyembahan

SATU-SATU YANG KUANDALKAN
                           
Engkau Tuhan yang setia
Waktu-Mu s'lalu yang terbaik
Engkau Tuhan sandaranku
Dan ku hanya kan berharap pada-Mu 

Reff :
Satu-satunya yang kuandalkan
Satu-satunya yang kupercaya
Engkau sumber kekuatan
Sumber pengharapan, sumber kedamaian 
Satu-satunya yang kuandalkan
Satu-satunya yang kupercaya
Engkau Tuhan memberkati
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku

B. Doa Ucapan Syukur

1.Bersyukur atas pekerjaan
yang Tuhan percayakan kepada kita

2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

SANG PEMALAS Jumat, 4 September 2020



C. Pengantar Pembacaan Firman
Orang Kristen tidak boleh menjadi
seorang pemalas, karena Alkitab
dengan jelas memerintahkan kita untuk
bekerja. Amsal 6:6 mengajarkan kita
untuk belajar rajin dari semut dan
2 Tesalonika 3:10 mengatakan bahwa
jika seseorang tidak mau bekerja,
maka janganlah makan. Kemalasan
melanggar tujuan Allah bagi kita, yaitu
untuk melakukan pekerjaan baik
selama kita di bumi dan menjadi berkat
bagi orang lain. Kita akan belajar dari
Amsal 26:13-16 bagaimana ciri-ciri
seorang pemalas, agar kita tidak
terjebak dalam kemalasan.

D. Pembacaan Firman
Amsal 26:13-16

E. Perenungan
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1.Pemalas pandai membuat alasan agar ia tidak
bekerja. Ia berkata “ada singa di jalan!” Apa akibatnya

jika ia berpendapat bahwa ada singa di jalan, apakah ia
kemudian akan melangkah? (ayat 13)

 2.Engsel selalu bergerak namun tidak pernah maju
(ayat 14). Apa yang menyebabkan ia tidak pernah maju? 

 3.Mengapa si pemalas tidak menyelesaikan
pekerjaannya? (ayat 15) 

 4.Si pemalas menganggap dirinya bijak dan orang lain
yang rajin sebagai orang bodoh (ayat 16). Mengapa ia

tidak sadar keadaan dirinya yang malas?



F. Penerapan
Jadilah seorang pekerja yang rajin. Seorang pekerja yang rajin akan bergerak maju
dan memperoleh banyak promosi dalam hidupnya. Ia adalah orang yang
menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Keberadaan seorang yang rajin akan
menjadi berkat bagi sekitarnya, keluarganya dan menjadi kesaksian tentang
imannya.

G. Aplikasi Praktis
Setiap hari, buatlah daftar pekerjaan yang harus dikerjakan. Buatlah maksimal
6 daftar pekerjaan, dan selesaikan pekerjaan tersebut.
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Mohon ampun apabila seringkali
menunda-nunda pekerjaan dan
tidak menyelesaikan pekerjaan
yang sudah dimulai
Tuhan berikan kekuatan agar dapat
menjadi orang yang rajin

1.

2.

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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A. Pujian Penyembahan

ENGKAULAH KEKUATANKU

Engkaulah kekuatanku
Tempat perlindunganku
Saat badai menerpa
Aku tak akan goyah
Aku tak akan goyah
S'bab Kau sertaku
 
Reff :
Sejauh langit dari bumi
Begitu besarNya kasihMu
Penuhi hati kami yang rindu
MenyembahMu... Yesus...

B. Doa Ucapan Syukur

1.Bersyukur atas pekerjaan dan usaha
yang Tuhan percayakan kepada kita

2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

KRITERIA SUKSES Sabtu, 5 September 2020



C. Pengantar Pembacaan Firman
Hidup bukanlah untuk berkompetisi,
yaitu bersaing menjadi lebih hebat,
lebih kuat, lebih banyak, lebih berhasil
dibandingkan orang lain. Demikian juga
di dalam bekerja, jika kita berkompetisi
dalam bekerja, menjadikan karir,
kekayaan dan keberhasilan sebagai
tujuan utama dan kriteria sukses, maka
kita akan sering kehilangan sukacita
dan cenderung memiliki relasi yang
buruk dengan orang lain. Kesuksesan
dalam bekerja adalah apabila kita setia
mengerjakan dan mengembangkan apa
yang Tuhan percayakan bagi kita
dengan optimal.

D. Pembacaan Firman

Matius 25:14-30

E. Perenungan
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Talenta melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber
daya dan kesempatan untuk melayani Allah ketika masih di

bumi ini (ayat 15). Talenta adalah tanggung jawab yang
Tuhan berikan bagi kita, untuk dijalankan dengan setia dan

maksimal
 

1.Dikaitkan dengan pekerjaan dan usaha yang Anda
lakukan, apa yang sudah Tuhan percayakan bagi Anda saat

ini? Bagaimana Anda menjalankan tanggung jawab tersebut?
 2.Mengapa penerima 1 talenta mengatakan tuannya adalah
manusia yang kejam? (ayat 24) Perhatikan akibatnya ketika

ia memiliki pemahaman yang salah!
(ayat 25-30)



F. Penerapan
Kita harus bijaksana dan mengelola dengan maksimal apa yang sudah Tuhan
percayakan. Selalu bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan, karena Tuhan
memberikan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki,  dan Ia tahu akan hal tersebut.
Yang diperlukan adalah kita setia, berdedikasi dan melakukan yang terbaik dalam
pekerjaan kita, agar dapat menjadi berkat bagi orang lain.

G. Aplikasi Praktis
Tulis di kertas, apa saja tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini.
Evaluasilah, apakah kita sudah mengerjakan dengan baik atau belum.
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Mohon ampun jika pernah
bersungut-sungut dan tidak
bersyukur atas pekerjaan yang
Tuhan percayakan bagi kita
Mohon pertolongan Tuhan untuk
dapat bersyukur dan tidak mengeluh
atas apa yang dipercayakan Tuhan

1.

2.

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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TETAPI KAMI,
YAITU AKU DAN
KELUARGAKU,
AKAN BERIBADAH
KEPADA ALLAH!"
YOSUA 24:15

PE
N

UN
TU

N
M

EZ
BA

H 
KE

LU
AR

G
A 

HA
RI

AN

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI


