MINGGU KE II

PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

12 JULI - 17 JULI 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

TEMA : “ INTEGRITAS DALAM PEKERJAAN ”

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

BELAJAR DARI SEMUT

A. Pujian Penyembahan
YESUS KAU KEBENARAN
Yesus Kau kebenaran
Yang menyelamatkanku
Kau memb’rikan kuhidup dan pengharapan
Kuikut kehendak-Mu, kuperlu anugrah-Mu
Kunyatakan janjiku kepada-Mu
Kalau kuhidup, kuhidup bagi-Mu
Hatiku tetap, tetap menyembah-Mu
Dunia ‘tak bisa menjauhkanku
Dari kasih-Mu
S’lama kuhidup, kuhidup bagi-Mu
Mataku tetap, tetap memandang-Mu
Dunia ‘tak bisa menjauhkaku
Dari kasih-Mu

Senin, 12 Juli 2021

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

BELA J A R D ARI SEMUT

C. Pengantar Pembacaan Firman
Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan alam
semesta ini dalam enam hari. Hal ini
menunjukkan bahwa tiada hari dimana Tuhan
tidak bekerja. Setiap hari Tuhan Allah bekerja,
tidak membuang-buang waktu dengan
percuma. Dan Tuhan menghendaki manusia
juga bekerja, tidak bermalas-malas dan
membuang waktu ini dengan sia-sia. Kitab
Amsal menasihati orang yang malas belajar
dari semut. Semut selalu bekerja keras, tekun
dan bekerja sama. Semut mengumpulkan
makanan di musim panas dan mengumpulkan
makanannya pada waktu panen. Orang yang
rajin bekerja tidak akan mengalami kemiskinan
dan kekurangan makanan.

D. Pembacaan Firman
Amsal 6:6-11

E. Perenungan
1.Bagaimanakah hidup orang yang
malas? (ayat 9,10)
2.Tuhan menghendaki kita menjadi
orang yang rajin dan tekun bekerja.
Apa yang sering membuat Anda
malas untuk bekerja?
3.Apa yang akan terjadi dalam hidup
si pemalas? (ayat 11)

BELA J A R D ARI SEMUT

F. Penerapan
Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan pekerjaan yang baik dalam hidup ini, sehingga
olehnya kita tidak akan berkekurangan dan mengalami kemiskinan. Ketika kita rajin bekerja,
maka kebutuhan kita akan terpenuhi, bahkan kita bisa membantu dan menolong orang lain.
Dengan rajin bekerja, kita juga akan memuliakan Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Kerjakan setiap pekerjaan dengan semangat yang tinggi dan juga jangan
membuang-buang waktu yang ada tanpa melakukan suatu hal

BELA J A R D ARI SEMUT

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika kita sering malas
untuk melakukan sesuatu/ malas untuk
bekerja.
2. Tuhan, beri aku semangat dan kerajinan
di dalam bekerja.

INTEGRITAS DALAM PEKERJAAN

A. Pujian Penyembahan

Selasa, 13 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur

BUKTI KEBESARAN-MU
Hidupku menggenapi firman-Mu
Tanda mujizat sertai tiap langkahku
Kau bersamaku di dalamku
Jadi bukti kebesaran-Mu
Tuhan Kau sempurna
Dalam rencana-Mu dan karya-Mu
Kuserahkan hidupku
Murnikan dengan roh-Mu
Tuhan Kau sempurna
Dalam rencana-Mu dan karya-Mu
Kuserahkan hidupku
Murnikan dengan roh-Mu

1.Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

INTEGRITAS DALAM PEKERJAAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Menjadi orang Kristen dalam dunia usaha susah
untung, gimana caranya menjaga integritas di dunia
kerja yang jahat ini? Mungkin itu menjadi pergumulan
beberapa orang untuk memiliki integritas dalam
hidupnya kepada Tuhan bukan hanya dalam
pelayanan di gereja lokal, tetapi dalam kehidupan
sehari-hari. Integritas memang hal yang harus
dimiliki orang percaya agar hidup kita benar-benar
menjadi garam dan terang, bukan menjadi batu
sandungan. Hidup Daniel dapat menjadi contoh yang
baik. Kita lihat anak muda ini dengan kokoh
mempertahankan hidup kudus menurut apa yang
dipercaya. Kita dapat melihat bahwa memilih untuk
mematuhi perintah Tuhan dan melawan arus tidaklah
akan membawa ketidakberuntungan, tetapi berkat
dan penyertaan Tuhan yang nyata, bahkan promosi
akan terjadi dalam hidup kita

D. Pembacaan Firman
Daniel 1:3-20

E. Perenungan
1.Pernahkan Anda melakukan kompromi
dengan dosa karena tuntutan pekerjaan?
Apakah itu masih berlangsung? Bagaimana
agar hal tersebut tidak terulang kembali?
(ayat 8)
2.Apakah tantangan yang Anda alami untuk
hidup berintegritas di dalam pekerjaan? Contoh:
ajakan korupsi, menipu customer atau bos,
godaan selingkuh, dll. (ayat 8)
3.Sebutkan pemeliharaan Tuhan atau promosi
yang terjadi karena Anda hidup dengan
integritas di dalam pekerjaan? (ayat 20-21)

HIKMAT UNTUK HIDUP SUKSES

F. Penerapan
Bagaimana Anda dapat menerapkan hidup yang penuh integritas dalam bekerja?

G. Aplikasi Praktis
Akuilah kegagalan Anda dalam berintegritas kepada orang dimana Anda harus bertanggung
jawab, dan jangan ulangi kesalahan Anda, dan terima apapun konsekuensinya.

INTEGRITAS DALAM PEKERJAAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini sering bertindak
tidak benar dalam pekerjaan atau keluarga,
bahkan pelayanan.
2. Tuhan, mampukan aku agar dapat terus hidup
dengan tuntunan Roh Kudus bukan mengikuti
keinginan daging.

VIRUS ALASAN

Rabu, 14 Juli 2021

A. Pujian Penyembahan

B. Doa Ucapan Syukur

TUHAN PASTI SANGGUP

1.Bersyukur atas perlindungan
Tuhan
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

Kuatkanlah hatimu
Lewati setiap persoalan
Tuhan Yesus selalu menopangmu
Jangan berhenti harap pada-Nya
Tuhan pasti sanggup
Tangan-Nya takkan terlambat
“Tuk mengangkatmu
Tuhan masih sanggup
Percayalah, Dia tak tinggalkanmu

VIRUS ALASAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Menurut George Washington Carver, 99%
kegagalan datang dari orang yang punya
kebiasaan suka membuat alasan,.
Daripada mencari jalan keluar, mereka
memilih untuk membuat 1001 alasan
mengenai kegagalan mereka. Orang-orang
gagal senantiasa berdalih mengenai
kegagalan mereka. Banyak alasan yang
diajukan: tidak punya pendidikan tinggi,
terbatas modal, usia, dan lain-lain.

D. Pembacaan Firman
Keluaran 4:10-14

E. Perenungan
1.Apakah alasan yang Musa ajukan
kepada Tuhan karena menolak
pengutusan-Nya? (ayat 10)
2.Apakah respon Tuhan terhadap
penolakan Musa? (ayat 11-12)
3.Apa yang terjadi saat Musa terus
meolak pengutusannya dengan
memberikan banyak alasan?
(ayat 14)

VIRUS ALASAN

F. Penerapan
Alasan adalah sebuah tanda bahwa kita tidak memepercayai Tuhan yang berkuasa
sanggup memberkati dan membuatkan jalan bagi kita. Jangan buat Tuhan marah
dengan alasan-alasan kita untuk meraih hal yang besar, karena Tuhan berjanji untuk
menyertai.

G. Aplikasi Praktis
Daftarkan kelemahan kita, bawa di hadapn Tuhan dalam doa dan ubahlah semua
kelemahan kita menjadi keunggulan. Bersama Tuhan kita pasti bisa.

VIRUS ALASAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini selalu
membuat alasan karena terus melihat
kelemahan dan keterbatasan
2. Tuhan, beri aku kemampuan untuk
melakukan terobosan atas kelemahan
yang sering aku jadikan alasan

RESPECT

A. Pujian Penyembahan
AKU MENGASIHI ENGKAU, YESUS
Aku mengasihi Engkau Yesus
Dengan segenap hatiku
Aku mengasihi Engkau Yesus
Dengan segenap jiwaku
Ku renungkan Firman-Mu siang dan malam
Ku pegang p'rintah-Mu, dan kulakukan
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
Hanyalah untuk menyenangkan
Hati-Mu

Kamis, 15 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas rekan kerja yang
Tuhan berikan kepada saya
2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

RESP E C T

C. Pengantar Pembacaan Firman
Di sebuah kantor biasanya terdapat jenjang
jabatan dari posisi tertinggi sampai terendah.
Sering terjadi bahwa seorang atasan bersikap
merendahkan atau sewenang-wenang terhadap
bawahannya. Atau juga tidak jarang seseorang
hanya menghargai orang yang posisinya lebih
tinggi darinya, sedangkan dengan orang yang
sama posisinya atau lebih rendah, ia bersikap
tidak menghormati.
Apapun jabatan dan posisi orang lain, sikap kita
sebagai orang Kristen harus sama yaitu : respect
atau menghormati orang lain. Kita harus
meneladani Yesus yang menghormati orang lain.
Bahkan terhadap orang yang dipandang rendah
dan hina oleh masyarakat, seperti Zakheus, Yesus
tetap menghargainya sebagai seorang pribadi
yang layak dihargai dan dikasihi.

D. Pembacaan Firman
Lukas 19:1-10

E. Perenungan
1.Pemungut cukai adalah orang yang dipandang
hina oleh masyarakat Yahudi pada saat itu,
namun Yesus tidak ragu-ragu untuk memanggil
Zakheus dan bermaksud menumpang di
rumahnya (ayat 5). Mengapa Yesus menunjukkan
sikap menghormati dan mengasihi Zakheus?
2.Jika Anda menunjukkan sikap hormat kepada
siapapun di tempat kerja Anda, apa yang mereka
rasakan? (ayat 6)
3.Apa manfaatnya bagi pekerjaan Anda, jika sikap
Anda penuh hormat terhadap siapapun.

RESP E C T

F. Penerapan
Sikap hormat lahir dari hati yang penuh kasih. Hati kitalah yang terlebih dahulu harus
diubahkan oleh kasih Kristus. Sikap hormat yang direkayasa tidak akan bisa bertahan dan
tahan uji dalam situasi sulit di tempat kerja. Bangun sikap hormat kepada orang lain
dengan Anda terlebih dahulu menghormati Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat Anda.

G. Aplikasi Praktis
Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan hormat kepadaNya. Sikap hormat ini akan
terpancar dalam hubungan Anda dengan orang lain

RESP E C T

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini kurang
menghormati orang lain di tempat kerja
2. Tuhan tolonglah Aku supaya dapat
menghormati siapapun di tempat kerja

ETOS KERJA

A. Pujian Penyembahan
BAGI-MU PUJIAN
Kudatang pada-Mu
Membawa pujianku
Hanya kekuatan hadirat-Mu
Sanggup menjaga hatiku
Mendekat pada-Mu
Kumau sentuh hati-Mu
Biar kumelihat kemuliaan
Yang Kau sediakan bagiku
Bagi-Mu pujian hormat kemuliaan
Kaulah kebanggaan di dalam hidupku
Janji-Mu bersinar buktikan Kau besar
Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku

Jumat, 16 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk hari yang baru
dalam minggu ini
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

ETOS KERJA

C. Pengantar Pembacaan Firman
Etos Kerja Protestan (Max Weber)
mengartikan kerja sebagai panggilan Tuhan
(Die beruf), dengan nilai-nilai sebagai berikut,
yaitu kerja keras, berperhitungan, hemat,
disiplin diri, jujur, tekun, penuh kesungguhan,
dan tepat waktu. Sebagai orang percaya,
kerja harus dipahami sebagai suatu bentuk
ketaataan akan mandat budaya dari Tuhan
dan tanggung jawab manusia
memultiplikasikan potensi yang diberikan
Tuhan. Dan juga kerja sebagai bentuk ibadah
dan pelayanan kepada Tuhan dan juga
kepada sesama. Oleh karena itu, kerja harus
dilakukan dengan nilai-nilai ethos kerja
sebagaimana yang diperintahkan Tuhan

D. Pembacaan Firman
2 Tesalonika 3:1-15

E. Perenungan
1.Apa saja etos kerja yang harus ada dalam
diri orang percaya? (ayat 7,12,14)
2.Etos kerja mengartikan kerja sebagai
sebuah panggilan Tuhan untuk menyatakan
Tuhan di dalam pekerjaan kita. Apa yang
Anda pahami tentang etos kerja?
3.Bagaimanakah sikap dan perilaku Anda
dalam bekerja. Sudahkah Anda memiliki etos
kerja yang memuliakan nama Tuhan?

ETOS KERJA

F. Penerapan
Sebagai orang percaya, kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi garam dan terang
dunia, termasuk disaat kita bekerja. Melalui pekerjaan, kita dapat memuliakan
Tuhan. Karenanya saat kita bekerja, kita harus bekerja dengan sikap dan perilaku
yang baik sesuai dengan etos kerja Alkitab

G. Aplikasi Praktis
Bekerjalah dengan tekun, jujur dan tepat waktu. Perhatikan sikap dan perilaku Anda
saat berada di tempat kerja

ETOS KERJA

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini kita tidak
bekerja dengan sikap dan perilaku yang baik
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk bekerja
dengan etos kerja yang dikehendaki Tuhan

BERHASIL DALAM PEKERJAAN

A. Pujian Penyembahan
HOSANA HOSANA
Yang lemah dikuatkan
Yang miskin diperkaya
Yang buta pun melihat
S’mua Dia buat bagiku
Hosana, Hosana
Yesus mati bagiku
Hosana, Hosana
Dia bangkit bagiku

Sabtu, 17 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk setiap hasil
dalam pekerjaan
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

BERHASIL DALAM PEKERJAAN

C. Pengantar Pembacaan Firman
Semua orang pasti mengharapkan keberhasilan dalam
bekerja. Ada berbagai tips untuk berhasil dalam
bekerja.Alkitab menceritakan tokoh Yusuf, seorang yang
selalu berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya.
Apa yang membuat Yusuf selalu berhasil dalam bekerja?
Yusuf selalu disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat
berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yusuf juga
adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf bekerja
dengan sikap hati takut akan Tuhan, tidak melakukan
kejahatan sekalipun ada peluang bagi dia untuk
melakukannya. Yusuf menolak melakukan hal yang jahat di
mata Tuhan di tempat di mana ia bekerja. Hal ini
menunjukkan bahwa Yusuf seorang yang takut Tuhan. Dan
hal inilah yang menjadi rahasia Yusuf selalu diberkati Tuhan,
apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Untuk
berhasil dalam usaha dan pekerjaan, orang percaya harus
mengandalkan Tuhan dan bekerjalah dengan sikap takut
akan Tuhan.

D. Pembacaan Firman
Kejadian 39:1-10

E. Perenungan
1.Apa yang menyebabkan Yusuf
selau berhasil dalam pekerjaannya?
(ayat 2,3)
2.Apa imbalan yang diterima Yusuf
karena prestasinya dalam bekerja?
(ayat 4,6)
3.Yusuf selalu berhasil dalam apa
yang dikerjakannya karena Tuhan
memberkatinya. Ceritakan berkat
Tuhan yang Anda alami dalam
pekerjaan

BERH A S I L DALAM P EKERJAAN

F. Penerapan
Untuk berhasil dan sukses dalam pekerjaan, kita harus senantiasa mengandalkan
Tuhan dan memiliki sikap takut akan Tuhan. Sumber berkat bagi pekerjaan kita
adalah Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Tolak setiap godaan melakukan kejahatan di dalam pekerjaan kita. Lakukan
kebenaran di dalam bekerja.

BERH A S I L DALAM P EKERJAAN

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika kita pernah melakukan
kejahatan di dalam bekerja, seperti
penipuan, korupsi, dan sebagainya.
2. Tuhan, beri aku kekuatan untuk menolak
setiap godaan melakukan kejahatan dalam
bekerja.

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

