
Welcome to 2021
• SUNDAY SERVICE

English service except for last Sunday of 
the month (Indonesian service)

• HOLY COMMUNION
Every 1st & 3rd Sunday (extra at 5th Sunday)

• SUNDAY SCHOOL
• Kids class: every Sunday
• Teens class: Bible Study every 

last Sunday of the month

• SYNERGY YOUTH: start 9 Jan 2021
Saturday; NEW time slot: 4pm start

• PRAYER MEETING: Tuesday & Saturday
• CELL GROUP (family; ladies)

to be announced
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Pemuridan Mandiri
• Kurikulum:

• P2K (Pelajaran Pokok-pokok Kekristenan)  21 pelajaran
• MA (Mencintai Alkitab)  66 pelajaran
• KS (Kemah Suci)  3 jilid buku Kemah Suci
• AZ (Akhir Zaman)  30 pelajaran

• Metode:
• Belajar mandiri (buku, handout, softcopy)

Isi form laporan mandiri
• Diskusi – bila diperlukan 

Telepon, email, Whatsapp, tatap muka
• Ujian di gereja

Sabtu / Minggu, sebelum / setelah ibadah

Mat.28:20; Kis.20:20, 27; Kol.1:10; Kis.17:11

A. PAKET/ lMAN  5 pelajaran
1. Alkitab / 2. Lahir Baru / 3. Keselamatan / 4. Hidup dengan iman / 5. 
Roh Kudus
B. PAKET RUMAH TANGGA  4 pelajaran
6. Nikah / 7. Menghormati Orang Tua / 8. Persekutuan Tubuh Kristus / 9. 
Doa
C. PAKET HIDUP SEHARI-HARI  4 pelajaran
10. Pekerjaan dan Keuangan / 11. Tradisi dan Kebiasaan / 12. Rekreasi / 
13. Lidah
D. PAKET IBADAH DAN PELAYANAN  4 pelajaran
14. Ke Gereja / 15. Pekerjaan Tuhan / 16. Pekabaran Injil dan 
Kesembuhan Ilahi / 17. Occultisme
E. PAKET  “YANG AKAN DATANG”  4 pelajaran
18. Allah, Malaikat dan Setan / 19. Peristiwa-peristiwa akhir zaman / 20. 
Kehidupan sesudah kematian / 21. Surga dan Neraka

AKHIR ZAMAN
Paket 1: 10 pelajaran
Dasar Penafsiran Akhir Zaman / Tubuh, Jiwa, Roh dan Tebus tubuh / 70 
Minggu Daniel / Bila Tuhan Yesus datang kembali / Tanda-Tanda 
kedatangan Tuhan
Tubuh kemuliaan / Hujan Akhir / Dua tahap kedatangan Tuhan / Proses 
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pengangkatan / Wahyu 12 & Padang Gurun

Paket 2: 10 pelajaran
Antikris / Antikris dalam Daniel 7 / Antikris dalam Daniel 8 / Antikris 
dalam Wahyu 13 / Antikris dalam Wahyu 17 + Babil
Antikris dan 2 Saksi / Hukuman 3 Oknum Allah / Meterai 1-7 / Sangkakala 
1-7 / Bokor 1-7

Paket 3: 10 pelajaran
Prinsip Kerajaan 1000 Tahun / Isi Kerajaan 1000 Tahun / Akhir Kerajaan 
1000 Tahun dan Kiamat / Kebangkitan orang mati
Pengadilan Allah / Surga / Neraka / Sempurna / Situasi Akhir Zaman / 
Berjaga-jaga
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ANAK PANAH
DI TANGAN

PAHLAWAN
<BAGIAN 3: MEZBAH KELUARGA>

|  Mount Zion Church  |  Sunday Service  |  28 Februari 2021  ||  Mount Zion Church  |  Sunday Service  |  28 Februari 2021  |
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Mazmur 127:3-5
Sesungguhnya, anak-anak lelaki 
adalah milik pusaka dari pada TUHAN, 
dan buah kandungan adalah suatu 
upah. Seperti anak-anak 
panah di tangan pahlawan, 
demikianlah anak-anak pada masa 
muda. Berbahagialah orang yang telah 
membuat penuh tabung panahnya 
dengan semuanya itu. Ia tidak akan 
mendapat malu, apabila ia berbicara 
dengan musuh-musuh di pintu 
gerbang.

Anak panah di tangan pahlawan memiliki arti bahwa anak panah 
tersebut akan dipakai untuk merebut kemenangan 2Raj.13:17. Tabung 
panah harus diisi penuh dengan anak panah kemenangan. Selama kita 
masih memiliki kesempatan untuk hidup bersama anak-anak, selama 
kemah kita di dunia ini belum dibongkar 2Kor.5:1, 2Pet.1:13-14, maka 
itulah kesempatan emas bagi kita untuk mempersiapkan anak panah 
kemenangan.
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Kisah Rasul 2:17-18

Akan terjadi pada hari-hari terakhir—
demikianlah firman Allah—bahwa Aku 
akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 
semua manusia; maka anak-
anakmu laki-laki dan perempuan akan 
bernubuat, dan teruna-terunamu akan 
mendapat penglihatan-penglihatan, dan 
orang-orangmu yang tua akan 
mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-
hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan 
Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu 
dan mereka akan bernubuat.

PEMAIN INTI atau PEMAIN CADANGAN

Tuhan berjanji bahwa di akhir zaman semua golongan usia akan 
mendapatkan berkat dan urapan yang luar biasa. Anak-anak bukanlah
pemain cadangan, mereka diperhitungkan oleh Tuhan sebagai pemain 
inti untuk menggenapkan rencana Allah yang dahsyat di akhir zaman! 
Sebab itu anak-anak harus dipersiapkan sedini mungkin, bahkan sejak 
masa dari dalam kandungan Maz.22:11, sehingga mereka siap 
diluncurkan sebagai anak panah. Tidak ada yang tahu kapan akhir zaman 
akan benar-benar dimulai, seorang pahlawan juga tidak tahu kapan 
perang akan meletus, namun pahlawan sejati akan selalu siap sedia!

Mazmur 22:11 TB Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan 
ibuku Engkaulah Allahku.
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Apa Targetnya?

• Masuk sekolah yang baik?
• Punya pekerjaan yang 

baik?
• Menjadi pribadi yang baik?

Bertumbuh di dalam segala 
hal ke arah Dia, Kristus, 

yang adalah Kepala 
Ef.4:13-15.

Menang Atas Semua Tantangan

Target pendidikan anak bukan hanya kesuksesan yang dapat diukur 
dengan hal-hal jasmani. Ada sesuatu yang lebih penting dan kekal 
daripada hal-hal lahiriah yang kelihatan. Yang kelihatan adalah 
sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal 2Kor.4:18. Target 
persiapan anak panah adalah anak panah tersebut diluncurkan dan 
MENANG ATAS SEMUA TANTANGAN. Di akhir zaman akan ada tantangan 
yang jauh lebih banyak dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Hidup 
di akhir zaman berarti kita diperhitungkan istimewa dan akan 
diperlengkapi dengan istimewa pula untuk menghadapi kesulitan akhir 
zaman.
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Amsal 24:6

STRATEGIC PLANNING

• Masa dalam kandungan
• 0—2 tahun: primal faith, doa, perkataan berkat

• 2—4 tahun: eksplorasi, repetisi, atmosfer

• 4—6 tahun: menyembah Tuhan, membatasi media

• 6—8 tahun: serving & giving

• 8—10 tahun: value, puncak disiplin, mezbah keluarga

• 10—12 tahun: teman bagi anak, transfer identitas

Waktu yang kita miliki untuk mendidik anak sangatlah terbatas, selain itu 
kita juga terus berpacu dengan iblis yang juga ingin merenggut anak-anak 
sedini mungkin, maka kita harus berperang dengan strategi. (Ilust. 
bendera pelangi yang dipaksakan masuk di dunia anak-anak kecil)

Amsal 24:6 Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, 
dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak.

Tuhan juga memberikan hikmat pada para ahli untuk mencermati masa 
pertumbuhan anak sehingga kita dapat menemukan strategi yang efektif 
untuk mendidik anak sesuai dengan perkembangan mereka. Ada hal-hal 
yang baru dapat kita ajarkan dengan efektif ketika anak mencapai 
rentang usia tertentu, namun juga ada hal-hal yang dapat kita tanamkan 
sejak awal kehidupan mereka di dalam kandungan dan hal itu dapat kita 
lanjutkan sampai seterusnya, selama kita masih memiliki waktu dalam 
kemah kehidupan ini.

Yang akan kita cermati hari ini adalah kuasa perkataan berkat. Hal ini 
bukan hanya untuk parenting, melainkan juga sangat penting untuk 
diterapkan dalam pernikahan, juga dalam pelayanan.
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Memperkatakan 

Berkat

• Melalui doa: 
doa rutin – setiap hari, 
doa spontan, doa spesial

• Kerinduan hati; 
konfirmasi arti nama

• Sesuai Firman Tuhan

Apa yang akan kita katakan saat memberkati anak-anak? Perkataan 
berkat adalah wujud cinta, jadi bukan hanya hafalan, seperti Yakub yang 
memberkati ke-12 anaknya. Perkataan berkat dapat disampaikan melalui 
doa rutin kita bersama dengan anak-anak setiap hari, juga melalui doa 
spontan (misalnya saat mereka ada keperluan khusus, presentasi di 
sekolah), ataupun doa dalam momen yang spesial (misalnya saat mereka 
berulang tahun, memulai tahun ajaran baru di sekolah).
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MEMBANGUN
MEZBAH

KELUARGA
Seisi Rumah Yos.24:15
Berkat; kesempatan; 
kepercayaan

Seisi Rumah Yos.24:15
Berkat; kesempatan; 
kepercayaan

Koneksi Allah Kej.12:8
Korban Mat.23:20
Kerelaan Im.19:5

Koneksi Allah Kej.12:8
Korban Mat.23:20
Kerelaan Im.19:5

MEZBAH
Mezbah yang pertama kali disebutkan dalam Alkitab dibangun oleh Nuh 
ketika dia keluar dari bahtera dan memulai hidup baru setelah air bah 
Kej.8:20. Mezbah berasal dari bahasa Ibrani mizbêach, dalam bahasa 
Inggris ditulis 'altar'. Kata mezbah berasal dari kata zâbach yang berarti 
korban; mempersembahkan korban. Mezbah tidak dapat dipisahkan dari 
korban yang ada di atasnya Mat.23:20.

Imamat menjelaskan bahwa mempersembahkan korban di atas mezbah 
harus dilakukan dengan kerelaan hati Im.19:5, 22:29, bukan dengan 
keberatan hati!

KELUARGA
Keluarga dapat didefinisikan sebagai orang seisi rumah. Yosua berkata: 
"Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!" 
Yos.24:15
Seisi rumah adalah berkat, kesempatan & kepercayaan yang Tuhan 
berikan bagi orang percaya Kis.16:31.

MEMBANGUN MEZBAH KELUARGA
Yang dimaksud adalah membawa orang seisi rumah untuk sama-sama 
mengalami kasih Tuhan dengan target bertumbuh menjadi seperti 
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Kristus Ef.4:13.
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Langkah 1:

Seisi Rumah Beribadah
• Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke 

Yerusalem bersama Luk.2:41
• Patahkan konsep Firaun: 

anak-anak tidak perlu ikut Kel.10:10-11
• Amsal 22:6 Didiklah orang muda menurut 

jalan yang patut baginya, maka pada 
masa tuanyapun ia tidak akan 
menyimpang dari pada jalan itu.

• Dalam 1 rombongan: kaum keluarga & 
kenalan Luk.2:44  kekuatan 
persekutuan tubuh Kristus

• Menciptakan suasana & kondisi yang 
nyaman bagi seisi rumah

Yusuf dan Maria membawa Yesus untuk pergi beribadah. Langkah ini 
dapat dijadikan sebagai langkah pertama untuk memperkenalkan seisi 
rumah pada konsep hidup yang beribadah, konsep mendirikan mezbah. 
Sedini mungkin anak perlu dan harus diperkenalkan dengan cara hidup 
Kerajaan Surga. 

Patahkan konsep Firaun! Masa kanak-kanak adalah KESEMPATAN EMAS 
yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Perlu dididik sejak muda, 
berpacu dengan waktu. Illust: anak yang “dipaksa” belajar piano sejak 
umur 4 tahun. Catholic church / Aristotle: “Give me a child until he is 7 
and I will show you the man.”

Daya konsentrasi anak berbeda dengan dewasa. Perlu pembelajaran 
multi sensori, nasehat multi personal, pengalaman multi occasion, dan 
hal itu dimampukan hanya di dalam persekutuan tubuh Kristus. Anggota 
tubuh Kristus hendaknya saling membantu dan saling membangun 
untuk menciptakan suasana & kondisi yang nyaman bagi keluarga lain 
untuk beribadah bersama seisi rumahnya.
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Langkah 2:

Membangun Mezbah 
di Rumah (personal)
Mezbah dalam Kitab Kejadian:
• Mengucap syukur atas janji Tuhan Kej.12:7
• Memanggil nama Tuhan Kej.12:8
• Ketika berpindah tempat, 

memulai sesuatu yang baru Kej.13:18
• Memohon pimpinan Tuhan, 

mengalahkan ketakutan Kej.26:25
• Meresponi pertolongan Tuhan 

yang diterima Kej.33:20
• Memperkuat komunikasi 

dengan Tuhan Kej.35:1

Konsep ibadah di gereja bukanlah hak paten yang hanya boleh 
berlangsung di gereja. Beribadah di gereja bertujuan untuk menyerap 
dan mengadopsi gaya hidup baru yang kemudian harus dilanjutkan 
dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah.

Membangun mezbah harus ada yang mengawali! Satu orang yang 
selamat di dalam rumah dapat membawa keselamatan pada seisi rumah 
Kis.16:31. Satu mezbah yang menyala akan menghasilkan dampak yang 
luar biasa pada orang seisi rumah. Satu arang yang menyala akan 
menghangatkan dan menyalakan arang di sebelahnya.

Membangun mezbah pribadi bukan sebatas ritual, melainkan relasi. 
Ritual dibatasi waktu, metode, tempat. Namun relasi tidak dibatasi oleh 
apapun juga! Dalam kitab Kejadian, Abraham, Ishak, Yakub suka 
membangun mezbah, dalam setiap momen di hidup mereka. Mezbah 
yang benar-benar menyala akan memberkati orang-orang yang ada di 
sekitarnya, sehingga tanpa perkataan pun kita dapat memenangkan 
orang lain melalui kemurnian dan kesalehan hidup 1Pet.3:2.
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Langkah 3:

Membangun Mezbah 
Keluarga (bersama)
• Komponen mezbah keluarga ≈ ibadah
• Memulai dari yang paling sederhana:

• Berdoa bersama / menyembah Tuhan
• Membaca Alkitab / renungan bersama

• Fleksibel dengan kemampuan anggota keluarga
• Memberi kesempatan ‘give & take’ antara 

anggota keluarga
• Serius tapi santai; start SLOW then GROW
• Ingat Hofni Pinehas, selama masih hidup 

orang tua tetap bertanggung jawab

Target puncak adalah seisi rumah bersama-sama berapi-api untuk 
kemuliaan nama Tuhan. Seisi rumah adalah istilah yang dipakai Alkitab 
karena orang seisi rumah paling mudah untuk diajak sepakat, baik dalam 
hal positif ataupun negatif.

Contoh yang negatif: Akhan dan seisi rumahnya dihukum Tuhan 
Yos.7:24-26. Korah, Datan, dan Abiram, beserta anak-anaknya yang kecil 
juga dihukum Tuhan Bil.16:27-33. Ananias dan Safira, suami istri yang 
bersepakat untuk mendustai Roh Kudus Kis.5:1-10. Contoh yang positif: 
Yosua dan seisi rumahnya sepakat beribadah pada Tuhan Yos.24:15. 
Rahab membawa seisi rumah dan keluarganya masuk dalam perjanjian 
tali benang kirmizi dan diselamatkan Yos.2:18, 6:23. Kepala penjara Filipi 
yang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan Kis.16:31-32. Dalam 
penutup surat Roma, Paulus juga menyampaikan salam untuk seisi 
rumah Aristobulus dan Narkisus Rom.16:10-11. Kornelius beserta seisi 
rumahnya hidup dalam takut akan Allah Kis.10:2. Lidia penjual kain ungu 
di Tiatira dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya Kis.16:15. 
Krispus, kepala rumah ibadah di Korintus, juga percaya pada Tuhan 
bersama-sama dengan seisi rumahnya Kis.18:8.

Mezbah keluarga dapat dimulai dari yang paling sederhana, yang paling 
cocok untuk kondisi keluarga, jangan dipaksakan, jangan menjadi 
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Fleksibel dalam frekuensi dan durasi. Start slow and then grow. Mezbah 
keluarga dapat serupa dengan ibadah namun format 2 arah lebih baik 
daripada 1 arah. Tetap serius dan tegas dengan kebenaran Firman Tuhan 
yang dibahas namun santai dalam penyampaian.

Imam Eli dianggap Tuhan bersalah karena ‘berkompromi’ dengan dosa 
anak-anaknya, sekalipun sudah dewasa. 
1Sam.3:13 Sebab telah Kuberitahukan kepadanya, bahwa Aku akan menghukum 
keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa 
anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka! NKJV: did not 
restrain them; Heb: frowned not upon them; TL: tiada pernah dipandangnya akan dia 
dengan muka masam jua

Frown: a facial expression indicating disapproval, displeasure, or concentration, 
characterized by a furrowing of one's brows.
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Kami datang di hadirat-Mu
Menikmati kasih-Mu

Membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu
Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua

Jagai ku dan seisi rumahku
Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu

Ku bahagia jadi keluarga Allah
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Bapa, t’rima kasih 2x
Bapa di dalam surga
Ku bert’rima kasih
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