
PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

Penuntun yang menolong jemaat agar dapat dengan sehati
membangun Mezbah Keluarga di rumah setiap harinya.
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TEMA : “ BERKARYA BAGI BANGSA ”



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

BAPA SURGAWI

Bapa surgawi ajarku mengerti 
Betapa dalamnya kasih-Mu 
Bapa surgawi buatku mengerti 
Betapa kasih-Mu padaku 

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

B. Doa Ucapan Syukur
 

 1.Bersyukur untuk kemerdekaan
yang Tuhan berikan bagi bangsa kita

2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

 

BERANI MELAWAN KORUPSI Senin, 16 Agustus 2021



C. Pengantar Pembacaan Firman
Di Bait Allah saat itu terjadi praktek korupsi
dan penyuapan. Banyak orang yang datang ke
Bait Allah tidak dapat membawa hewan dan
mata uang logam yang cocok, sehingga para
imam menyediakan hewan dan mata uang
logam untuk dibeli di Bait Allah. Hal tersebut
ternyata telah menjadi praktek jual beli,
korupsi dan juga penyuapan di Bait Allah.

Yesus menunjukkan keberanian melawan
praktek korupsi, jual beli dan penyuapan di
Bait Alah. Ia mengusir semua pedagang
yang ada di situ
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D. Pembacaan Firman
Lukas 19:45-46

 1.Saat Yesus mengusir pedagang di Bait Allah,
menurut Anda bagaimana respon dari para
pedagang dan orang-orang yang mendapat

keuntungan dari praktek tersebut? 
 

Apa yang membuat Yesus memiliki
keberanian yang luar biasa untuk melawan

praktek jual beli tersebut?
 

2.Masih banyak praktek korupsi yang terjadi
di bangsa kita, apa yang dapat Anda lakukan

untuk berani melawan korupsi?
 

E. Perenungan



F. Penerapan
Korupsi merupakan kejahatan yang dampaknya sangat luas. Banyak orang yang tidak
mendapatkan hak-nya, kemiskinan yang tidak dapat diselesaikan, dan keadilan yang tidak bisa
ditegakkan. Untuk itu orang Kristen harus berkarya bagi bangsa antara lain dengan berani
melawan korupsi, hidup dengan integritas, dan tidak terlibat dalam praktek korupsi dan suap.
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G. Aplikasi Praktis
Korupsi banyak bentuknya, salah satunya adalah korupsi waktu. Meskipun saat ini banyak
pekerjaan dilakukan dari rumah (work from home), dan tanpa pengawasan dari atasan atau
pemberi kerja, namun marilah kita bekerja tanpa melakukan korupsi waktu



Mohon ampun jika selama ini belum
berani berdiri melawan korupsi
Tuhan berikan saya keberanian untuk
melawan praktek korupsi, suap menyuap
dan hal curang lainnya

1.

2.

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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A. Pujian Penyembahan

DOA KAMI

Syukur untuk setiap rencana-Mu
Dan rancangan-Mu yang mulia
Dalam satu tubuh kami bersatu
Menjadi duta kerajaan-Mu
Kuucapkan berkat atas Indonesia
Biar kemuliaan Tuhan akan nyata

Bagi bangsa ini kami berdiri
dan membawa doa kami kepada-Mu
Sesuatu yang besar pasti terjadi
dan mengubahkan negeri kami
Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
atas seluruh bumi

B. Doa Ucapan Syukur
 

1.Bersyukur atas para pahlawan yang sudah
berjuang bagi kemerdekaan Bangsa Indonesia

2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

 

PAHLAWAN Selasa, 17 Agustus 2021



C. Pengantar Pembacaan Firman

Bangsa kita ada karena para pahlawan yang gagah
berani memperjuangkan kemerdekaan. Dengan senjata
yang sederhana, seperti bambu runcing, mereka
berjuang mengusir penjajah dari Indonesia.

Alkitab juga menyatakan adanya seorang pahlawan.
Bahkan Allah menyebutnya sebagai “pahlawan yang
gagah perkasa (Hak 6: 12). Dialah Gideon yang dipakai
Tuhan untuk mengusir orang-orang Midian yang kejam. 

Di masa kemerdekaan ini, kita sebagai seorang percaya
harus tetap memiliki jiwa kepahlawanan. Tentu bukan
untuk mengusir penjajah, namun untuk mengisi
kemerdekaan dengan memperjuangkan hal-hal yang
baik terjadi di Bangsa Indonesia
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D. Pembacaan Firman
Hakim-Hakim 6:12-16

1) Bagaimana respon Gideon saat Tuhan
memanggilnya dengan sebutan “pahlawan

yang gagah berani?” (ayat 13-15)
 

2) Apa yang dapat Anda lakukan untuk
memperjuangkan hal-hal yang baik terjadi

di Indonesia? Apa hal nyata yang dapat
Anda lakukan?

 
Sebagaimana Tuhan menyertai Gideon

(ayat 16), Tuhan juga akan menyertai
Anda, jika Anda mau dipakai Tuhan dan

bergantung kepadaNya. 

E. Perenungan



F. Penerapan
Tuhan mau memakai kita, anak-anakNya, untuk berkaryan dan membawa kebaikan bagi
bangsa kita. Kita ada di Indonesia bukan sebuah kebetulan, namun ada rencana Tuhan lewat
hidup kita. Apapun yang kita lakukan, bergantung dan berserahlah kepada Tuhan, maka Ia
akan memakai kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi bangsa ini. 

G. Aplikasi Praktis
Sebagai sumbangsih kita bagi bangsa ini, lakukanlah sesuatu yang berguna dan
bermanfaat bagi orang-orang di sekitar tempat tinggal Anda. 
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1) Mohon ampun jika selama ini kita hanya
memikirkan diri sendiri dan tidak berjuang
bagi kebaikan bangsa ini. 
Tuhan pakailah aku untuk membawa
kebaikan bagi Indonesia.

1.
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H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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A. Pujian Penyembahan

KUINGIN MENGENAL-MU

Bila kubuka mataku dan lihat wajah-Mu, Kuterkagum
Bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, Kutersanjung
Kar’na semua yang baik dalam hidupku, Itulah karya-Mu
Kau b’ri kesempatan yang baru
 
Dan ku ingin mengenalMu Tuhan
Lebih dalam dari s’mua yang ku kenal
Tiada kasih yang melebihi-Mu
Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu   

B. Doa Ucapan Syukur
 

1.Bersyukur untuk pemerintah dan para
pejabat negara yang bekerja untuk

bangsa dan negara
2.Berdoa untuk pembacaan

Firman Tuhan
 

TAAT KEPADA PEMERINTAH Rabu, 18 Agustus 2021



C. Pengantar Pembacaan Firman
Sebagai warga negara yang baik, orang Kristen
harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Tuhan
menetapkan pemerintah sebagai hamba Allah dan
abdi masyarakat untuk mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara. Agar kehidupan
berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan
baik, maka pemerintah membuat dan menetapkan
berbagai peraturan dan undang-undang. Setiap
warga negara wajib menaati dan melakukan setiap
aturan perundang-undangan yang ada. Warga
negara yang baik harus tunduk dan menghormati
pemerintah. Salah satu contoh bentuk ketaatan
rakyat kepada pemerintah, yaitu dengan membayar
pajak yang telah ditetapkan pemerintah.    
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D. Pembacaan Firman
Roma 13:1-7

1.Siapakah pemerintah itu? (ayat 1, 4)
 

2.Mengapa kita harus tunduk dan taat
kepada pemerintah?

 
3.Apa saja yang sudah Anda lakukan

sebagai bentuk ketaatan Anda kepada
pemerintah?

E. Perenungan



F. Penerapan
Sebagai warga Negara yang baik, kita harus selalu menunjukkan sikap taat kepada
pemerintah. Jangan melawan dan memberontak kepada peraturan yang telah ditetapkan
pemerintah. Aturan dibuat pemerintah agar kehidupan berbangsa dapat berjalan dengan baik
dan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus
hormat dan taat kepada pemerintah kita.    

G. Aplikasi Praktis
Lakukan pembayaran pajak Anda dengan setia dan jujur, sebagai bentuk ketaataan
Anda kepada pemerintah.
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Mohon ampun jika kita pernah melawan
aturan yang ditetapkan pemerintah.
Tuhan, mampukan aku untuk taat
melakukan setiap peraturan yang
ditetapkan pemerintah.

1.
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H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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A. Pujian Penyembahan

YESUS ENGKAU JURUSLAMATKU

Walau ku harus berjalan
Dalam lembah kekelaman
Perlindungan-Mu oh Tuhan
Nyatalah bagi hidupku
Tiada pernah sedetikpun
Tiada pernah Kau tinggalkan
Sungguh mulia dan sempurna 
Hanya Kau layak disembah

Yesus Engkau juru s’lamatku 
Dalam janji-Mu kemenanganku
Selamanya ‘kan kunyatakan
Besar setia-Mu Tuhan dihidupku

B. Doa Ucapan Syukur
 

1.Bersyukur bangsa dan negara Indonesia
2.Berdoa untuk pembacaan

Firman Tuhan
 

DOA BAGI BANGSA Kamis, 19 Agustus 2021



C. Pengantar Pembacaan Firman
Orang percaya ditempatkan Tuhan di tengah-tengah
bangsa ini untuk menjadi saksi Tuhan dan membawa
bangsa ini kepada Tuhan. Kemajemukan suku, ras, agama
di Indonesia merupakan aset dan kekayaan bangsa tetapi
sekaligus juga dapat menjadi ancaman terjadinya
pertikaian dan gesekan. Persoalan dalam bidang politik
yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini juga menjadi
ancaman dan problem yang cukup kompleks. Ancaman
terhadap pemerintah dan juga ancaman bagi warga
negaranya. Oleh karena itu, gereja Tuhan dipanggil untuk
berdoa dan mengusahakan kesejahteraan bangsa dan
negara. Orang percaya harus berdiri di hadapan Tuhan dan
bersyafaat bagi bangsa dan negara agar kesejahteraan dan
kemakmuran dianugerahkan Tuhan bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Doa bagi bangsa merupakan tugas
orang percaya, agar masyarakat dapat hidup damai dan
kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas bangsa Indonesia.

D. Pembacaan Firman
Yeremia 29:1-10

1.Mengapa kita harus berdoa bagi
bangsa dan negara kita? (ayat 7)

 
2.Apa saja yang menjadi pokok doa

syafaat Anda bagi bangsa dan negara
Indonesia?

 
3.Selain berdoa syafaat bagi bangsa

dan negara, apa saja yang sudah
Anda lakukan untuk mengusahakan

kesejahteraan bangsa dan negara
Indonesia?

E. Perenungan
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F. Penerapan
Tuhan memanggil kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada.
Salah satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa syafaat bagi bangsa dan negara
Indonesia serta kota di mana kita tinggal. Kita berdoa agar bangsa kita hidup dalam damai
sejahtera Allah dan diberkati Tuhan.

G. Aplikasi Praktis
Berdoalah untuk daerah dan kota di mana Anda berada saat ini. Naikkanlah doa syafaat
Anda agar masyarakat dan kota di mana Anda tinggal senantiasa hidup dalam damai
sejahtera Allah.
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Mohon ampun jika selama ini kita tidak
berdoa bagi bangsa dan kota kita.
Tuhan, beri aku hati yang mau berdoa dan
bersyafaat bagi bangsa dan kota di mana aku
tinggal saat ini.

1.

2.

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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A. Pujian Penyembahan

BETAPA HATIKU

Betapa hatiku 
Berterimakasih Yesus
Kau mengasihiku, Kau memilikiku

Hanya ini Tuhan persembahanku
Segenap hidupku jiwa dan ragaku
Sbab tak kumiliki harta kekayaan
Yang cukup berarti, tuk ku persembahkan

Hanya ini Tuhan permohonanku
Terimalah Tuhan persembahanku
Pakailah hidupku sebagai alatMu, seumur hidupku

B. Doa Ucapan Syukur
 

1.Bersyukur atas kemerdekaan
bangsa ini

2.Berdoa bagi pembacaan
Firman Tuhan

 
 

SEHATI BAGI BANGSA Jumat, 20 Agustus 2021



C. Pengantar Pembacaan Firman
Ester sangat mencintai bangsanya, Bangsa Yahudi. Ia
memberanikan diri bertemu dengan Raja Ahasyweros dan
memintanya untuk tidak membinasakan bangsa Yahudi.
Suatu tindakan yang sangat berbahaya, karena
tindakannya tersebut dapat menyebabkan ia menerima
hukuman mati. 

Sebelum ia melakukan hal itu, Ester meminta semua orang
Yahudi yang terdapat di Susan berpuasa untuknya dan
iapun berpuasa bersama dayang-dayangnya (ayat 16).
Karena cinta kepada bangsanya, ia membangun
kesehatian. 

Untuk melakukan sesuatu bagi bangsa yang besar ini,
diperlukan kesehatian, baik antar gereja maupun orang
Kristen dengan warga negara lainnya. Kemajuan bangsa
Indonesia dapat kita wujudkan dengan kesehatian.

D. Pembacaan Firman
Ester 4:1-17

E. Perenungan
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1.Apakah Anda sudah membangun
kesehatian di gereja Anda, untuk

berjuang dan berkarya bagi bangsa?
Bagaimana kesehatian itu di wujudkan?

2.Apakah Anda telah membangun
kesehatian dengan warga negara

Indonesia lainnya, meskipun berasal dari
suku dan latar belakang yang berbeda?

Bagaimana toleransi Anda dengan
orang-orang yang memiliki latar

belakang berbeda dengan Anda? 



F. Penerapan
Mari kita wujudkan kesehatian untuk bersama-sama berkarya dan membangun bangsa
ini. Kesatuan dan kesehatian akan membuat bangsa kita kuat dan maju. Janganlah kita
mau di adu domba dengan orang yang latar belakangnya berbeda dengan kita. Jalinlah
komunikasi, kerjasama dan toleransi.

G. Aplikasi Praktis
Berdoalah dengan jemaat di gereja Anda, bersatu hati mau berkarya bagi bangsa.
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Mohon ampun apabila selama ini tidak
peduli terhadap kesehatian di bangsa ini,
bahkan mau di adu domba dengan orang lain
Tuhan kiranya menolong saya untuk dapat
bersehati dengan yang lain, bersama
membangun bangsa
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H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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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  

B. Doa Ucapan Syukur
 

1.Bersyukur untuk partisipasi dan kontribusi
membangun bangsa dan negara

2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

 

DIUTUS BAGI BANGSA Sabtu, 21 Agustus 2021



C. Pengantar Pembacaan Firman

Ketika mendengar tembok Yerusalem telah hancur
dan menjadi reruntuhan, Nehemia sedih dan
menangis. Dan muncul kerinduan dan beban dalam
hati Nehemia untuk melakukan sesuatu yang berguna
bagi bangsanya. Nehemia minta diutus ke Yerusalem
untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang
telah hancur. Orang percaya diutus Tuhan untuk
membangun bangsanya. Sikap hati yang rindu untuk
ikut serta membangun bangsa merupakan sikap hati
yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan
sikap hati ini lalu diwujudkan melalui kontribusi
membangun bangsa dengan kompetensi dan karya
nyata. Lakukan sesuatu yang berguna bagi
pembangunan bangsa dan negara. Tidak hanya doa,
tetapi juga tindakan dan usaha nyata. 

D. Pembacaan Firman
Nehemia 2:1-10

E. Perenungan
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1.Apa yang dapat kita lakukan ketika
melihat persoalan atau krisis terjadi atas

bangsa dan negara kita? (ayat 4.5,9)
 

2.Mengapa kita harus berkontribusi dan
melakukan sesuatu yang berguna bagi

pembangunan bangsa dan negara?
 

3.Apa saja rencana dan program yang
Anda buat untuk ikut berkontribusi

membangun bangsa dan negara?



F. Penerapan
Ada banyak persoalan yang saat ini terjadi di bangsa kita. Kita diutus Tuhan untuk
melakukan sesuatu yang dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa
kita, sehingga olehnya kita menyatakan kasih Allah di tengah-tengah bangsa ini, 

G. Aplikasi Praktis
Coba Anda amati dan identifikasi persoalan atau krisis apa yang saat ini sedang terjadi
di sekitar tempat tinggal atau di kota Anda, dan lakukanlah sesuatu untuk ikut
membantu dan menyelesaikan masalah tersebut.
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Mohon ampun jika selama ini kita tidak
memberi diri diutus bagi bangsa dan negara
Tuhan, beri aku hati dan beban untuk
berkontribusi membangun bangsa dan negara
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H. Pengakuan Dosa & Permohonan
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TETAPI KAMI,
YAITU AKU DAN
KELUARGAKU,
AKAN BERIBADAH
KEPADA ALLAH!"
YOSUA 24:15
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DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI


