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MEMPERSIAPKAN UMAT YANG LAYAK :  

MEZBAH KELUARGA  

“Sebab itu Daud tidak mau memindahkan 

tabut TUHAN itu ke tempatnya, ke kota 

Daud, tetapi Daud menyimpang dan 

membawanya ke rumah Obed-Edom, 

orang Gat itu. Tiga bulan lamanya tabut 

Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, 

orang Gat itu, dan TUHAN memberkati 

ObedEdom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada raja Daud, demikian: 

“TUHAN memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh 

karena tabut Allah itu.” Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah 

Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita“ (2 Sam 6:10-12)  

Melalui pembacaan  Firman Tuhan diatas, jelas sekali bahwa berkat 
TUHAN atas keluarga sangat ditentukan oleh Kehadiran Tuhan didalam keluarga 
tersebut. Ketika Obed Edom menerima kehadiran Tabut Allah (yang merupakan 
gambaran Kehadiran Tuhan – hadirat Tuhan) didalam rumahnya selama 3 bulan, 
keluarganya diberkati secara luar biasa.  
Bagaimana kita dapat mengalami kehadiran Tuhan dalan keluarga kita?  
Membangun MEZBAH KELUARGA!  
  

Mezbah keluarga adalah suatu moment perjumpaan dengan Tuhan secara 
bersama-sama satu keluarga (suami, isteri, anak-anak dan  atau anggota keluarga 
lainnya yang tinggal satu atap) yang dilakukan sebagai sebuah gaya hidup setiap 
hari.  

  

Yosua 24:15 : "….Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada 
TUHAN!"  
Bagaimana melalukan Mezbah Keluarga?  
  

1. Memiliki Komitmen Waktu Bersama Setiap Hari.   
Waktunya bisa di pagi hari setelah saat teduh (jika memungkinkan), atau 

bisa juga malam hari sebelum tidur, saat semua anggota keluarga sudah berkumpul. 
Masing-masing anggota perlu komitmen dan bayar harga.  

  

2. Doa, pujian dan penyembahan bersama-sama.  
Seandainya tidak ada yang bisa memainkan alat musik gitar, sekalipun tanpa 

musik doa, pujian dan penyembahan bersama dalam unity antar anggota keluarga, 
Tuhan Yesus hadir.  
"Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di 
tengah-tengah mereka." (Matius 18:20)  
  

3. Sharing Firman dan kesaksian singkat atas penyertaan dan berkat Tuhan 
sepanjang hari itu dari antara anggota keluarga. (Bisa juga pokok doa 
untuk didoakan).  
  “Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau 

perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakanakmu 
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang 
dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.” 
(Ulangan 6:6-7)  

  

4. Saling mendoakan dan berdoa syafaat.  
Yakobus 5:16 : “Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan 

saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin 
didoakan, sangat besar kuasanya.”  
  

1 Timotius 2:1-3 : “Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah 
permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja 
dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala 
kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, 
Juruselamat kita, “  

  
Action : Bangunlah Mezbah Keluarga kita sebagai bagian dari gaya hidup 
seharihari. Bagi yang belum membangun Mezbah Keluarga, mulailah HARI INI 
juga, pulang dari COOL malam ini. Lihatlah bagaimana kehadiran TUHAN dan 
berkatNya dalam kekuarga sangat luar biasa.  
(Gembala COOL berikanlah kesaksianmu pribadi bagaimana membangun mezbah 
keluarga dan dampaknya dalam keluargamu. Jika masih ada waktu, minta juga 2-3 
orang anggota COOL yang sudah membangun mezbah keluarga untuk bersaksi).  


