


PANDUAN PELAKSANAAN

Kiranya, keluarga menjadi wadah yang paling subur 
dimana iman bertumbuh dan diwariskan dari satu 
generasi kepada generasi selanjutnya. Dan yang 
terutama adalah Tuhan dimuliakan melalui 
keluargaku yang adalah gerejaku.

3. TETAPKAN BERSAMA WAKTU KHUSUS UNTUK 
MEMULAINYA

1. YAKINILAH ITU YANG TERBAIK

2. MULAILAH DENGAN SIKAP HATI YANG BENAR
Sebab kita sedang berhubungan dengan Allah, yang 
layak disembah dan mendapatkan penghormatan 
tertinggi.  

5. JADIKAN INI SEBAGAI GAYA HIDUP DAN BUKAN 
SEBUAH PILIHAN  
Lakukan secara serius dan konsisten. Sebab 
membangun mezbah keluarga adalah penting demi 
pertumbuhan rohani setiap anggota keluarga dan 
membangun komitmen kepada Allah. 

Mezbah keluarga harus lahir dari kesadaran dan 
keyakinan bahwa inilah yang kita perlukan dan 
sangat penting. 

Bukan seadanya waktu atau adanya waktu. Tetapi 
menyediakan waktu khusus secara terjadwal. 

4. JALANKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG 
TELAH DIPERSIAPKAN
Ikuti sesuai liturgi yang sudah dipersiapkan. 
Pastikan semuanya terlibat dalam ibadah tersebut. 



1. Saat Teduh

Mempersiapkan hati untuk ibadah bersama.

2. Pujian

3. Doa Ucapan Syukur 

(keluarga, kesehatan, pekerjaan, 
pelayanan, anak-anak, sekolah, dll).

Besar SetiaMu 
(Great Is Thy Faithfulness)

Besar setiaMu, Allah Bapaku,
besarlah KasihMu berk'limpahan.

tiap hari nampak rahmat baru.

sempurna dan tetap selamanya.

Besar setiaMu, besar setiaMu,
Reff:

S'gala yang ku perlu t'lah Hu sediakan

Tiada kurang dan tidak berubah,

besar setiaMu kepadaku.



GRACE OF THE AWESOME GOD
Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang 
tak terkatakan itu!
(2 Korintus 9:15)

Apakah ada yang membuat kita  terpesona dan 
kagum serta berkata "wow luar biasa, amazing."  
Ada beberapa hal di dalam dunia ini yang dapat 
membuat kita terpesona. Yang pertama adalah 
alam ciptaan Tuhan yang luar biasa.  Kalau kita 
memandang lingkungan di mana kita tinggal, 
tampaknya biasa-biasa saja.  Tetapi kalau kita 
keluar dari lingkungan kita dan menyaksikan 
gagahnya gunung, kemilaunya danau atau lautan 
yang diterpa oleh sang matahari, dan betapa 
misterinya makhluk yang hidup di lautan dalam, 
kita membuka mulut kita dan berkata: “wow, 
amazing sekali.”  Hal yang kedua adalah orang-
orang yang memiliki kemampuan di luar normal.  
Mungkin dia pemain sulap, pemain sepakbola, 
pemusik, ahli pidato yang menunjukkan 
kemampuan yang hebat dan luar biasa, yang bagi 
kita, mustahil kita dapat lakukan hal yang sama.  
Tatkala kita melihat mereka beraksi, kita kagum 
dan terlontar seruan dari kita: “wow, hebat 
sekali.”  Ketiga, hal yang membuat kita bisa 

4. Renungan Firman Tuhan



terpesona adalah ketampanan seorang pria atau 
kecantikan seorang wanita.  Kita kagum dan 
terpesona terhadap ketampanan dan kecantikan 
karena kita sendiri punya impian memiliki 
ketampanan dan kecantikan yang dikagumi 
orang lain.  Sehingga tidak heran tatkala ada 
orang yang tampak dan cantik, secara naluriah 
kita, kita akan mengatakan "wow, luar biasa.".

Tentu di luar tiga hal di atas, masih banyak lagi 
yang membuat kita kagum.  Tetapi sebenarnya, 
yang seharusnya membuat kita bisa kagum 
adalah Allah yang berada di balik semua itu.  
Tanpa Allah, semua tidak ada. Tanpa Allah, tiada 
yang membuat kagum.  Karena itu, ketika 
melihat semua itu, maka seharusnya ketika kita 
merenungkan betapa Allah itu luar biasa dan kita  
pun berseru.  Paulus di dalam Roma 1:20 
menyatakan: “Sebab apa yang tidak nampak dari 
pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan 
keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari 
karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga 
mereka tidak dapat berdalih.”  Semua orang yang 
menyaksikan semua ciptaan Tuhan yang indah 
ini pasti akan menyatakan bahwa Allah adalah 
Allah yang hebat dan luar biasa.  



 Jadi benar apa yang dikatakan oleh Paulus di 
dalam 2 Korintus 9:15 yang menyatakan: "Syukur 
kepada Allah karena karunia-Nya yang tak 
terkatakan itu!".  Allah yang mengagumkan itu 
membuat kita kagum terhadap apa yang telah Ia 
buat bagi kita.  Atau perbuatan perbuatan yang 
ajaib dan mengagumkan yang Allah buat bagi 
kita, yang tidak mungkin kita lakukan, membuat 
kita kagum terhadap Allah yang mengagumkan 
itu.  Bahkan sampai kita sendiri sulit untuk 
mengambarkan dan menjelaskan betapa baik 
dan luar biasanya Allah bekerja di dalam 
kehidupan kita.  

Terlebih dengan kita, yang sudah menjadi anak-
anak Allah.  Kita sudah melihat bagaimana karya 
dan perbuatan Allah yang ajaib dan luar biasa 
dinyatakan kepada kita.  Allah rela mengutus 
anakNya yang Tunggal, Yesus Kristus untuk mati 
dan bangkit bagi kita.  Kristus rela menderita 
demi keselamatan kita.  Allah pun menyertai dan 
memberkati hidup kita dengan pemeliharaan 
yang ajaib.  Anugerah demi anugerah Dia berikan 
kepada kita.  Kebaikan Allah dapat kita rasakan 
tatkala kita berserah dan bersandar kepadaNya.  
Karena itu, ketika kita merenungkan segala 
perbuatan Allah tersebut, maka seharusnya kita 
pun berseru: “wow, Allah itu luar biasa dan ajaib.”



Bersyukurlah saudaraku tatkala Tuhan menyapa 
setiap kita dan keluarga kita karena Allah adalah 
Allah yang mengagumkan dan luar biasa. Wow, 
amazing...

Karena itu, seperti kata Paulus, bersyukurlah 
untuk segala yang Tuhan telah berikan bagi kita 
terlebih lagi di dalam kehidupan keluarga kita.  
Mari bersama keluarga kita, naikan syukur atas 
pemeliharaan Allah yang nyata di dalam keluarga 
kita,  dari hari demi hari.  Pertolongan demi 
pertolongan yang Ia berikan tatkala keluarga kita 
di dalam pergumulan; penghiburan demi 
penghiburan tatkala keluarga kita sedang 
berduka serta berkat demi berkat yang Dia 
berikan kepada keluarga kita sehingga hidup kita 
pun merasakan kebaikan Tuhan yang tiada 
taranya. 



5. Pujian

6. Doa Bersama

(ditutup oleh sang Ayah/kepala keluarga)

7. Saat Teduh

Bapa Engkau Sungguh Baik

Tak habis habisnya kasih dan rahmatMu
Selalu baru dan tak pernah terlambat 
pertolonganMu
Besar setiaMu di sepanjang hidup ku

BerkatMu hari ini yang Kau sediakan bagi ku

KasihMu melimpah di hidup ku
Bapa ku berterima kasih

Bapa Engkau sungguh baik

Ku naikkan syukur ku buat hari yang Kau bri



8. Resolusi Keluarga

SUAMI

1. Sebagai pemegang perjanjian, saya sungguh-
sungguh bertekad di hadapan Tuhan untuk 
menjalani hidup takut akan Tuhan dan 
bertanggung jawab sepenuhnya atas 
pertumbuhan rohani diri saya, istri saya, dan 
anak-anak saya 

2. Sebagai kepala keluarga, saya akan memimpin 
keluarga dengan mengasihi, melindungi, dan 
melayani mereka untuk menghadirkan gaya 
hidup sesuai pengajaran Firman Tuhan kepada 
mereka sebagai pemimpin rohani dalam 
keluarga saya.

4.  Sebagai pencari nafkah keluarga, saya akan 
bekerja dengan tekun untuk menyediakan 
kebutuhan keluarga saya.

5. Sebagai pemimpin rohani dalam keluarga, saya 
akan membawa seluruh anggota keluarga untuk 
bersama-sama beribadah kembali di gereja.

3. Sebagai suami, saya akan setia kepada istri 
saya, mengasihinya dan bersedia menyerahkan 
hidup saya baginya seperti yang Yesus Kristus 
lakukan bagi saya.



3. Sebagai isteri, saya akan setia kepada suami 
saya, mengasihi, mendampingi, dan 
mendukungnya dalam setiap waktu dan 
keadaan, baik dalam keadaan senang atau 
susah maupun dalam keadaan sehat atau sakit.

2. Sebagai penolong yang sepadan, saya akan 
mendampingi suami dalam melaksanakan tugas 
dan tanggun�awabnya dan turut membantu 
untuk mendidik anak-anak saya.

1. Sebagai partner perjanjian, saya sungguh-
sungguh bertekad di hadapan Tuhan untuk 
menghormati suami saya sebagai pemimpin 
dan kepala keluarga yang memegang otoritas, 
bagaimanapun posisi dan keadaan suami saya, 
saya tetap akan hormat.

Istri



3. Sebagai generasi penerus, saya akan 
bertanggunjawab untuk mengasihi dan merawat 
orangtua saya dengan sepenuh hati dan kasih, 
agar hidup saya diberkati Tuhan.

Anak

1. Sebagai pewaris perjanjian, saya akan 
menghormati orangtua dengan menjalankan 
gaya hidup sepenuh hati saya seperti yang 
diajarkan Firman Tuhan melalui orangtua saya.

2. Sebagai anak, saya akan mentaati orangtua 
dengan sikap tidak membantah dan 
memberontak pada perintah, nasehat dan 
ajaran orangtua sejauh hal itu tidak 
bertentangan dengan �rman Tuhan.



KELUARGA 

2. Kami akan menjalani resolusi ini dengan berani 
sepanjang hidup kami demi kemuliaan-Nya 
melalui kekuatan ilahi yang diberikan kepada 
kami. Amin.

Suami, Istri dan Anak�

1. Sebagai keluarga, kami bertekad untuk 
menjadikan keluarga kami untuk memiliki 
pembaharuan hidup berkeluarga berdasarkan 
prinsip reformasi yang berlandaskan pada 
prinsip Alkitab, iman, anugerah, Kristus dan 
tujuan hidup serta berkeluarga yang 
memuliakan Tuhan.
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