
SUPLEMEN BAHAN SHARING COOL RAYON III 

JULI 2021 - MINGGU #1 
 

 

MEMPERKUAT MEZBAH KELUARGA 
 

Pandemi yang belum 
berakhir di Indonesia membawa 
dampak yang signifikan di berbagai 
aspek, salah satunya terhadap 
keluarga. Di masa pandemi ini 
banyak terjadi kasus kekerasan 
dalam rumah tangga dan 
perceraian seperti yang diberitakan 
di media-media berita. Kasus-kasus 

seperti itu membawa dampak negatif bagi anggota keluarga yang 
mengalami. Menyimak berita-berita seperti itu, dapat disimpulkan bahwa 
banyak keluarga yang menjadi tidak harmonis di masa pandemi dan kita 
berharap itu tidak terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-
keluarga Kristen perlu menjaga iman agar tetap fokus kepada Tuhan di 
masa pandemi ini dan salah satu sarananya adalah dengan melakukan 
mezbah keluarga dalam keluarga masing-masing.  
 

Mezbah keluarga memiliki beberapa manfaat, antara lain: 
 

1. Membawa keluarga kepada Tuhan 
 

Membentuk keluarga adalah kehendak Tuhan dan keluarga berpusat 
kepada Tuhan. Setiap aspek dalam keluarga perlu melibatkan Tuhan. 
Keluarga Kristen mempunyai tanggung jawab untuk membawa seluruh 
anggota keluarga mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dengan 
mengadakan mezbah keluarga, hal itu dapat terjadi karena mezbah 
keluarga adalah wadah untuk membawa anggota keluarga datang kepada 
Tuhan dengan merendahkan diri kepada Tuhan, menyembah-Nya, dan 
belajar firman-Nya. Melakukan mezbah keluarga dengan penuh komitmen, 
tekun dan setia akan memupuk kecintaan keluarga kepada Tuhan. 
 

Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN! 
(Yos.24:15) 
 
 

2. Bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan 
 

Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga 
mereka takut kepada-Ku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan 
anak-anak mereka yang datang kemudian. (Yer.32:39) 
 

Melalui mezbah keluarga kita dapat mengalami dan merasakan hadirat 
TUHAN, bertumbuh bersama-sama dan semakin mengenal Tuhan melalui 
perjumpaan dengan TUHAN dan Firman-Nya sehingga iman seluruh 
anggota keluarga terbangun. Iman yang terbangun akan menguatkan 
manusia rohani kita sehingga keluarga kita menjadi kokoh dan tidak mudah 
terintimidasi dengan ketakutan-ketakutan di masa pandemi ini. Untuk itu 
mari lakukan mezbah keluarga secara rutin sehingga keluarga mengalami 
damai sejahtera dan sukacita sorgawi. 
 

3. Keluarga mengalami pemulihan 
 

Sasaran utama iblis adalah menghancurkan keluarga dengan merusak 
hubungan dan melahirkan dosa-dosa yang terlihat dan tak terlihat di antara 
anggota keluarga. Saat dosa masuk, saat itulah si iblis dengan leluasa 
memorak-porandakan hubungan keluarga. Pertengkaran antara suami 
dengan istri, orangtua dengan anak atau sesama saudara kandung.  
 

Dosa dalam keluarga dapat terjadi karena tidak adanya hubungan yang 
baik dan keterbukaan di antara anggota keluarga. Anggota keluarga sibuk 
dengan urusannya masing-masing dan jarang berkomunikasi sehingga 
tidak ada hubungan yang erat satu dengan yang lain. Semua itu bisa 
teratasi jika kita mau mengadakan mezbah keluarga, karena di dalamnya 
ada komunikasi, saling mendoakan, saling mendukung, dan belajar 
mempraktekkan firman Tuhan sehingga keluarga semakin dipulihkan. 
 

Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam 
bersama dengan rukun! Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh 
ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti 
embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke 
sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. 
(Mzm.133:1-3) 
 
 

ACTION: 
 Ajak anggota cool untuk melakukan mezbah keluarga masing-

masing dengan sukacita, setia, dan tekun. Motivasi mereka yang 
belum melakukan agar segera memulai. Ajarkan cara dan tips 
melakukan mezbah keluarga, doakan mereka 

 Doakan keselamatan keluarga-keluarga yang ada di sekitar lokasi 
Anda. 


