MINGGU KE I

PENUNTUN MEZBAH
KELUARGA HARIAN

5 JULI - 10 JULI 2021

GEREJA BETHEL INDONESIA

TEMA : “ HIKMAT UNTUK HIDUP SUKSES ”

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

HIKMAT DAN KESUKSESAN SALOMO

A. Pujian Penyembahan
YESUS TUHAN DAN ALLAH KAMI
Yesus Tuhan dan Allah kami
Engkau layak menerima pujian
Hormat dan kuasa
Sebab Kau t’lah ciptakan segalanya
Oleh kar’na kehendak-Mu
Semuanya itu telah ada dan diciptakan
Untuk kemuliaan-Mu, terpujilah Tuhan
Reff :
Hosana terpujilah Tuhan
Terpujilah Tuhan Yesus
Hosana terpujilah Tuhan
Terpujilah Tuhan Yesus

Senin, 05 Juli 2021

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

HIKM A T DAN K E S UKSESAN S ALOMO

C. Pengantar Pembacaan Firman
Raja Salomo dikaruniakan Tuhan hati yang penuh hikmat
dan pengertian, dan ia melebihi semua raja di bumi dalam
hal kekayaan dan hikmat (2 Tawarikh 9:22). Hikmat dari
Tuhan membuat Salomo menjadi raja yang bijaksana
dalam mengambil keputusan untuk setiap perkara dalam
kepemimpinannya. Oleh karena hikmat Tuhan dalam
dirinya, Salomo mencapai kebesaran dan kesuksesan.
Salomo sukses dalam kepemimpinannya sebagai seorang
raja, ia juga sukses dalam hal memiliki kekayaan yang
banyak, sukses dalam menggubah tiga ribu amsal dan
juga nyanyiannya ada seribu lima. Hikmat membuat
Salomo dikagumi dan dihormati raja bangsa-bangsa.
Orang yang memiliki hikmat dari Tuhan akan mengalami
hal-hal yang baik dalam hidupnya. Hikmat menuntun
seseorang kepada kesuksesan dan keberhasilan.

D. Pembacaan Firman
1 Raja-raja 4:21-34

E. Perenungan
1.Apa bukti kesuksesan raja Salomo?
(ayat 21,26)
2.Salomo berdoa meminta hikmat dari
Tuhan dan Tuhan memberkatinya
dengan berbagai kesuksesan. Apakah
kita sudah berdoa meminta hikmat dari
Tuhan?
3.Bagaimanakah hikmat Salomo itu?
(ayat 30,31,34)

HIKM A T DAN K E S UKSESAN S ALOMO

F. Penerapan
Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup secara berkualitas. Dengan
hikmat, kita akan menjadi orang yang bijaksana, dan juga hikmat akan menuntun kita
kepada kesuksesan hidup ini.

G. Aplikasi Praktis
Berdoalah minta hikmat dari Tuhan dan bertindaklah dengan tuntunan hikmat yang
Tuhan berikan.

HIKM A T DAN K E S UKSESAN S ALOMO

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika kita belum menjalani
hidup kita dalam hikmat Tuhan.
2. Tuhan, beri aku hikmat untuk menjalani
hidup di dunia ini.

HIKMAT UNTUK HIDUP SUKSES

A. Pujian Penyembahan
KUKAGUM AKAN ENGKAU
Kau sungguh indah tiada taranya
Sungguh menakjubkan
Sungguh ajaib 'tuk dimengerti
Lebih dari s'mua yang ada
Hikmat-Mu tiada terselami
Kasih-Mu dalam tak terduga
Kau sungguh indah tiada taranya
Mulia dan berkuasa
Kukagum hormat akan Engkau
Kukagum hormat akan Engkau
Kau Allah yang layak dipuji
Kukagum akan Engkau

Selasa, 06 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk pemeliharaan
Tuhan
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

HIKMAT UNTUK HIDUP SUKSES

C. Pengantar Pembacaan Firman
Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 1:7, “Takut akan
Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh
menghina hikmat dan didikan.” Tetapi banyak orang mencari
hikmat dengan kekuatan sendiri. Sebagai manusia
seharusnya kita insaf bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan
Tuhan, sehingga memiliki pengetahuan yang terbatas. Jika
kita takut akan Tuhan, berarti kita menyandarkan segala
pengetahuan kita yang terbatas ini kepada hikmat Tuhan
yang tidak terbatas. Dalam bagian lain Amsal 3: 5-6
mengatakan, “Percayalah kepada TUHAN dengan segenap
hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu
sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu.” Jadi takut akan Tuhan adalah kunci
kita dapat memiliki hikmat yang akan memelihara kehidupan
kita. Kita lihat kebaikan Tuhan yang memelihara hidup
bangsa Israel ketika melewati padang gurun, menuju tanah
perjanjian. Makanan langsung delivery dari langit, air keluar
dari batu, dan pakaian serta kaki tidak bengkak jalan di atas
pasir 40 tahun. Pemeliharaan nyata akan setiap umatnya
yang mengandalkan Tuhan dan mengikuti perintah-Nya.

D. Pembacaan Firman
Ulangan 8:1-20

E. Perenungan
1.Ingatkah pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup
kita saat menghadapi kesusahan? Ceritakanlah! (ayat 3)
2.Pernahkah Anda menyadari pemeliharaan Tuhan
dengan segala yang kita miliki dapat awet atau tidak
cepat rusak? Ceritakanlah! (ayat 4-6). Contoh: rumah
tidak pernah kebakaran, mobil tidak kecelakaan parah,
baju atau sepatu tidak cepat rusak.
3.Jika hari ini Anda diberkati atau hidup dengan cukup,
pernahkah Anda merasa bahwa ini semua karena
kehebatanmu? Jika bukan, mengapa Anda bisa di posisi
Anda sekarang? (ayat 17-18)
4.Jika hari ini Anda kekurangan, apakah Anda akan
menyalahkan Tuhan? (ayat 7-10)

HIKMAT UNTUK HIDUP SUKSES

F. Penerapan
Apakah kita sudah bersandar pada hikmat Tuhan dalam memutuskan perkara-perkara dalam
pekerjaan atau bisnis kita? Kompromi apakah yang akan Anda tinggalkan dalam menjalankan
pekerjaan agar pekerjaan Anda berkenan pada Tuhan?

G. Aplikasi Praktis
Mari lakukan segala sesuatu dengan pola pikirnya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan,
bukan apa yang baik di mata manusia atau sesuai dengan sistem dunia ini. Jangan
kompromi dengan apa pun yang melanggar perintah dan kebenaran Tuhan. Hidup kita ini
bukan sekedar butuh makanan, tetapi butuh makanan rohani. Semakin sehat kerohanian
kita maka kita akan semakin berhikmat dan akan lebih pandai daripada orang-orang yang
tidak mengenal Tuhan.

HIKMAT UNTUK HIDUP SUKSES

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini kita masih
melakukan pekerjaan dengan cara-cara yang
tidak berkenan pada Tuhan.
2. Tuhan, beri aku kerinduan agar dapat lebih
intim dengan Tuhan, dan mendapatkan hikmat
ilahi dalam melakukan segala pekerjaan. Juga
beri kesempatan atau peluang di tengah
kesulitan ekonomi

MENJADI YANG TERBESAR

A. Pujian Penyembahan
HATI HAMBA
Kutak dapat lupakan, kebaikan yang kut'rima
Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan kuberharga
Kau tulus menerima, aku apa adanya
Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku
Kau bukan Tuhan yang melihat rupa
Kau bukan Tuhan yang memandang harta
Hati hamba yang s'lalu Kau cari
Biar Kau temukan di dalamku
S'lama kuhidup kumau menyembah-Mu
S'bab Engkau sangat berarti bagiku
Yang terbaik yang ada padaku
Kupersembahkan kepada-Mu, Yesusku

Rabu, 07 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur atas pekerjaan yang
Tuhan percayakan
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

MENJADI YANG TERBESAR

C. Pengantar Pembacaan Firman
Dunia mengajarkan bahwa posisi
orang menentukan apakah ia
seorang yang harus dilayani atau
ia justru harus melayani orang
yang posisinya lebih di atas. Yesus
mengajarkan bahwa melayani
bukan berbicara tentang posisi
namun berbicara tentang sikap
hati atau mentalitas. Hakikat
melayani adalah kesadaran untuk
melayani, menolong, bekerja sama
dengan orang lain.

D. Pembacaan Firman
Matius 23:11-12

E. Perenungan
1.Apakah salah memiliki keinginan
menjadi yang terbesar? (ayat 11)
2.Bagaimana cara Alkitab meraih
sesuatu yang besar?(ayat 11b)
3.Siapakah yang berkuasa membuat
kita menjadi yang terbesar? (ayat 12)

MENJADI YANG TERBESAR

F. Penerapan
Setiap orang yang bekerja pasti memiliki impian untuk menjadi besar. Bahkan dalam dunia
usaha yang sarat dengan persaingan ada dorongan untuk menjadi yang paling besar dan
paling hebat. Dunia memberikan banyak cara untuk menjadi yang terbesar, yaitu harus paling
kaya, menjadi nomor satu, menekan orang lain dan lain-lain. Profesional Kristen harus unggul
dalam melayani.

G. Aplikasi Praktis
Jadilah semakin ramah, memberikan solusi, sabar menghadapi pelanggan dan
berikan perhatian untuk rekan kerja termasuk bawahan.

MENJADI YANG TERBESAR

H. Pengakuan Dosa & Permohonan

1. Mohon ampun jika selama ini memakai
cara-cara jahat dan licik untuk
menjatuhkan orang lain.
2. Tuhan, berilah belas kasihan untuk bisa
melayani orang lain.

HIDUP YANG BERHIKMAT

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

Kamis, 08 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk hikmat Tuhan di
dalam menjalani hidup ini
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

HIDU P Y A N G BER H I K MAT

C. Pengantar Pembacaan Firman
Sumber hikmat adalah dari Tuhan dan firman-Nya. Dan
dasar hikmat orang percaya, yaitu takut akan Tuhan.
Menjalani hidup dalam dunia yang jahat dan rusak akibat
dosa, membutuhkan hikmat Tuhan. Hidup yang berhikmat
adalah hidup yang dijalani sesuai dengan rancangan dan
kehendak Tuhan. Hidup yang berhikmat membuat hidup kita
menjadi bermakna dan berkualitas. Oleh karena itu, setiap
orang percaya harus hidup dalam hikmat Tuhan. Ciri orang
yang berhikmat, dia menjalani hidupnya sesuai perintahperintah Tuhan. Kitab Amsal membedakan hidup orang yang
berhikmat dengan orang yang bodoh dalam hal perbuatan
dan perilaku hidupnya. Orang yang melakukan perintah
Tuhan disebut sebagai orang yang berhikmat. Orang yang
hidup tidak takut akan Tuhan, dia disebut sebagai orang
yang bodoh. Dan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi
memperoleh emas dan perak. Betapa berharganya hikmat
bagi orang percaya.

D. Pembacaan Firman
Amsal 4:5-27

E. Perenungan
1.Bagaimana sikap kita terhadap
hikmat itu? (ayat 5,6,7,8,10,13,20)
2.Ceritakan pengalaman Anda
melewati suatu pergumulan hidup
yang berat dengan hikmat dan
pengetahuan dari Tuhan!
3.Apa manfaat dan dampak hikmat
bagi kita? (ayat 6,8,9,12,22)

HIDU P Y A N G BER H I K MAT

F. Penerapan
Kita harus menjadi orang yang berhikmat, bukan orang yang bodoh sehingga hidup
yang kita jalani merupakan hidup yang bermakna dan berguna bagi Tuhan dan sesama.
Mintalah hikmat dari Tuhan dan dengarkan setiap perkataan firman Tuhan yang
menjadi sumber hikmat bagi kita.

G. Aplikasi Praktis
Hadapilah persoalan dan pergumulan hidup Anda hari ini dengan meminta hikmat
dari Tuhan. Setiap keputusan yang Anda buat, haruslah dalam terang firman
Tuhan.

HIDU P Y A N G BER H I K MAT

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun bila selama ini perilaku dan
perbuatan kita sering sebagai orang yang
bodoh dan bukanlah sebagai orang yang
berhikmat
2. Tuhan, ubahlah hidupku menjadi orang
yang berhikmat bukan orang yang bodoh

SUKSES DIMULAI DARI KELUARGA

A. Pujian Penyembahan
KAU YANG TERINDAH
Kau yang terindah, di dalam hidup ini
Tiada Allah Tuhan, yang seperti Engkau
Besar perkasa penuh kemuliaan
Kau yang termanis, di dalam hidup ini
Ku cinta Kau lebih dari segalanya
Besar kasih setiaMu kepadaku
Ku sembah Kau ya Allahku
Ku tinggikan Nama-Mu selalu
Tiada lutut tak bertelut
Menyembah Yesus Tuhan Rajaku
Ku sembah Kau ya Allahku
Ku tinggikan Nama-Mu selalu
Semua lidah 'kan mengaku
Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku

Jumat, 09 Juli 2021

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

SUKSES DIMULAI DARI KELUARGA

C. Pengantar Pembacaan Firman
Kesuksesan seseorang di pekerjaan sangat
ditentukan oleh bagaimana kehidupan
keluarganya. Seringkali karena begitu ingin
sukses di tempat kerja, seseorang menjadi
kurang memperhatikan keluarga. Padahal
kebenarannya adalah bahwa jika seseorang
menanamkan kasih karunia, kesalehan, dan
pikiran Kristus dalam kehidupannya di
rumah, maka buah Roh akan terlihat
berlimpah dalam segala aspek
kehidupannya, termasuk di pekerjaan. Dan
itulah yang akan membuatnya menjadi
berhasil dalam pekerjaannya.

D. Pembacaan Firman
1 Timotius 3:1-5

E. Perenungan
1.Mengapa seorang penilik jemaat
haruslah seseorang yang tahu
mengepalai keluarganya? (ayat 5)
2.Mengapa seseorang sering
mengabaikan keluarganya, demi
mengejar kesuksesan dalam
pekerjaan? Apa akibatnya?

SUKSES DIMULAI DARI KELUARGA

F. Penerapan
Jika keluarga kita adalah keluarga yang sehat, takut akan Tuhan dan memiliki relasi
dan hubungan yang kuat, maka hal tersebut adalah pemberi semangat dan
memampukan seseorang untuk dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu,
prioritaskan keluargamu, maka buah-buahnya akan nampak di dalam pekerjaan kita.

G. Aplikasi Praktis
Di masa pandemi ini, kita tingkatkan kreatifitas di dalam anggota keluarga. Pikirkan
dan rencanakan hal-hal yang baik, menarik dan rileks, yang bisa dilakukan secara
bersama-sama di dalam rumah dengan suami / istri dan anak-anak Anda

SUKSES DIMULAI DARI KELUARGA

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika selama ini sering
mengabaikan keluarga, oleh karena lebih
mementingkan pekerjaan
2. Tuhan berikan kepada saya hikmat,
untuk dapat memprioritaskan keluarga
dan juga bekerja dengan maksimal

TUHANLAH SUMBER HIKMAT

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, 10 Juli 2021

B. Doa Ucapan Syukur
1.Bersyukur untuk pengetahuan dan
pendidikan yang kita punya
2.Berdoa untuk pembacaan
Firman Tuhan

TUHANLAH SUMBER HIMAT

C. Pengantar Pembacaan Firman
Ada banyak orang menganggap dirinya bijak dan bisa
menjalani hidup dengan kemampuan pengetahuannya.
Orang-orang ini begitu congkak dan merasa tidak perlu
Tuhan di dalam hidupnya. Tidaklah salah memiliki
pendidikan dan pengetahuan yang banyak. Akan tetapi,
ingatlah segala kemampuan yang manusia miliki terbatas.
Orang yang berpendidikan tinggi, orang yang tua, orang
yang lanjut umurnya, tidaklah menjadi jaminan memiliki
hikmat dan pengetahuan yang mumpuni untuk
menyelesaikan persoalan hidup ini. Manusia tetaplah
manusia yang lemah dan terbatas. Ayub di dalam hari-hari
menjalani ujian iman yang diterimanya dari Tuhan,
memberikan pengakuan bahwa pada Allahlah sumber
hikmat dan kekuatan bagi manusia di dalam menjalani
hidup ini. Hikmat dan pengetahuan Tuhan itu sempurna dan
tidak terbatas, karena Tuhan itu Allah yang maha
mengetahui. Oleh karena itu, bersandarlah senantiasa
kepada Tuhan sumber hikmat itu.

D. Pembacaan Firman
Ayub 12:1-25

E. Perenungan
1.Apa saja kekuasaan dan hikmat
Allah yang tidak tertandingi
oleh hikmat manusia?
(ayat 13,17,20,22,24,)
2.Mengapa kita harus mencari
Tuhan sebagai sumber hikmat bagi
kita dan bukan mengandalkan
pengetahuan diri kita?

TU HA N L A H SUMBER HIMAT

F. Penerapan
Untuk menjalani hidup ini kita memerlukan hikmat dan kekuatan dari Tuhan.
Kekuatan dan pengetahuan kita sangatlah terbatas. Hanya Tuhanlah satu-satunya
sumber hikmat dan pengetahuan bagi kita.

G. Aplikasi Praktis
Milikilah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan, sumber hikmat dan
pengetahuan. Jangan sombong atas prestasi pendidikan dan pengetahuan yang
Anda miliki.

TU HA N L A H SUMBER HIMAT

H. Pengakuan Dosa & Permohonan
1. Mohon ampun jika dengan pengetahuan
yang kita miliki, sering kita mengabaikan
Tuhan dalam hidup ini.
2. Tuhan, berilah aku hikmat-Mu dan biarlah
hatiku tetap mengandalkan Engkau
senantiasa.

PENUNTUN
MEZBAH KELUARGA HARIAN

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

DEPARTEMEN PEMBINAAN KELUARGA BPH GBI

