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ME AND MY FAMILY #3 - AKU DAN KELUARGAKU #3 
THE MAN IN THE FAMILY - PRIA DALAM KELUARGA 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini di bagian ketiga seri firman Me and My Family, 
saya digerakkan Tuhan untuk membahas pentingnya 
peranan pria dalam keluarga. Saya percaya firman hari 
ini sangat berguna bagi semua orang di tempat ini. 
▪ Bagi bapak-bapak, firman ini secara tegas bicara 

untuk kita dan kita mau belajar menjadi pelaku 
firman. 

▪ Bagi para pria yang masih muda, firman ini bisa 
menjadi arahan bagi anda untuk mempersiapkan 
keluarga suatu hari nanti. 

▪ Bagi para istri, firman ini jangan dijadikan alat untuk 
menyinggung suami anda, tetapi justru anda harus 
jadi tiang doa bagi suami anda supaya dia bisa 
berubah. 

▪ Bagi para single parent atau saudara yang sudah 
ditinggal sosok ayah, firman ini jadi satu bekal untuk 
saudara ke depan bisa membimbing anak anda atau 
anda sendiri bisa belajar bagaimana kelak menjadi 
seorang bapa bagi keluarga anda. 

 
I. PRIA PUNYA PERANAN YANG SANGAT VITAL 

DALAM KELUARGA. 
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a. Efesus 5:22-23 22 Hai isteri, tunduklah kepada 
suamimu seperti kepada Tuhan, 23 karena suami 
adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah 
kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 

 Ayat ini menunjukkan peran vital seorang pria 
dalam keluarga. 

 Suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus 
adalah kepala jemaat. 

b. SATU PERANAN KEPALA KELUARGA YANG 
TERPENTING ADALAH JADI IMAM DALAM 
KELUARGA. 

 Apa tugas imam? Tugas Imam: mempersembahkan 
korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi 
berkat. 

- Peran berbicara tentang fungsi. Imam bukan 
sekedar status atau jabatan, tetapi imam harus 
sungguh-sungguh berperan dan berfungsi. 

 Di dalam Alkitab, kita bisa melihat bagaimana Ayub 
mempraktekkan Peran Imam dalam Keluarga: 
mempersembahkan korban, mengadakan doa 
syafaat, dan memberi berkat. 

- Ayub 1:5 Setiap kali, apabila hari-hari pesta telah 
berlalu, Ayub memanggil mereka, dan 
menguduskan mereka; keesokan harinya, pagi-pagi, 
bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban 
bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab 
pikirnya: "Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa 
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dan telah mengutuki Allah di dalam hati." 
Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. 

 Dia orang yang menghidupi “me and my family”: 
Sesibuk apapun hidupnya, dia tidak pernah terlalu 
sibuk untuk bisa memikirkan keluarganya. 

 Ayub 1:9-10 9 Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: 
"Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut 
akan Allah?  10 Bukankah Engkau yang membuat 
pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang 
dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah 
Kauberkati dan apa yang dimilikinya makin 
bertambah di negeri itu. 

 Kenapa banyak keluarga yang belum bahagia, 
penuh dengan masalah, penuh dengan air mata, 
bahkan penuh dengan luka? Karena saya merasa 
masih banyak keluarga yang anda belum punya 
pagar ilahi ini dalam hidup saudara sekalian. 

 Itu sebabnya saya tantang para pria di tempat ini: 
Bangkit jadilah imam bagi keluargan! 

- Bilangan 18:7a tetapi engkau ini beserta anak-
anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam 
dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah 
dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang 
tabir, dan KAMU HARUS MENGERJAKANNYA; 

 
II. 3 PERAN IMAM DALAM KELUARGA. 
1. MENJAGA API ROH TETAP MENYALA DALAM 

KELUARGA. 
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 Imamat 6:12-13 12 Api yang di atas mezbah itu 
harus dijaga supaya terus menyala, jangan 
dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus 
menaruh kayu  di atas mezbah, mengatur korban 
bakaran di atasnya dan membakar segala 
lemak   korban keselamatan  di sana. 13 Harus 
dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, 
janganlah dibiarkan padam." 

 Yang paling utama adalah kita harus memastikan 
api roh di tengah keluarga kita harus terus menyala. 

 Yosua 24:15 Tetapi jika kamu anggap tidak baik 
untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari 
ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang 
kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang 
sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya 
kamu diami ini. TETAPI AKU DAN SEISI RUMAHKU, 
KAMI AKAN BERIBADAH KEPADA TUHAN!" 

 Pertanyaan saya: bagaimana kondisi rohani istri 
anda? Bagaimana komunitas rohani anak-anak 
anda? 

 IMAM HARUS MENJADI PENGATUR TEMPERATUR 
DALAM KELUARGANYA. 

 Mulai sekarang Bangun Mezbah Keluarga di rumah 
anda, dan mulai kobarkan api kehidupan roh 
keluarga anda: ajak mereka berdoa bersama, ajak 
mereka memuji dan menyembah Tuhan bersama, 
ajak mereka belajar Firman Tuhan bersama, ajak 
mereka me 
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2. MENGUATKAN HATI KELUARGA. 
 Ulangan 20:2-4 2 Apabila kamu menghadapi 

pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke 
depan dan berbicara kepada rakyat, 3 dengan 
berkata kepada mereka: Dengarlah, hai orang Israel! 
Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan 
musuhmu; janganlah lemah hatimu, janganlah 
takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar 
karena mereka,4 sebab TUHAN, Allahmu, Dialah 
yang berjalan menyertai kamu untuk berperang 
bagimu melawan musuhmu, dengan maksud 
memberikan kemenangan kepadamu. 

 Ternyata bukan hanya urusan rohani saja, Imam 
juga harus menguatkan yang lemah ketika ada 
peperangan. 

 Masalahnya banyak pria yang saking sibuknya di 
luar malah tidak tahu pertempuran apa yang 
sedang dihadapi oleh istri dan anak-anaknya. 

 Jadi sebagai imam dalam keluarga, kita pun perlu 
dengan sengaja menguatkan orang-orang yang ada 
di rumah kita. 

 Mulai sekarang Bangun Mezbah Keluarga di rumah 
anda, dan mulai sampaikan Firman Tuhan untuk: 
menyemangati mereka, menguatkan mereka, 
menghibur mereka, membangkitkan mereka, 
memberikan visi supaya mereka maju.  

3. MENDENGARKAN DAN MEMBANTU MENGAMBIL 
KEPUTUSAN. 
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 Ulangan 17:8-9 8 "Apabila sesuatu perkara terlalu 
sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-
membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai — 
perkara pendakwaan di dalam tempatmu — maka 
haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang 
akan dipilih TUHAN, Allahmu; 9 haruslah engkau 
pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada 
hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta 
putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu 
keputusan hakim. 

 Kenyataanya: Berapa banyak anak yang tidak 
pernah mau cerita ke orang tua apalagi ayahnya? 
Berapa banyak anak muda yang lebih suka minta 
masukan dari teman sebaya mereka? 

 Itu sebabnya mulai sekarang Belajarlah jadi imam 
yang mau mendengarkan! 

 KUNCINYA ADALAH PERTOLONGAN ROH KUDUS. 
 Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus! Bukan dengan 

kekuatan dan keperkasaan, tetapi oleh Roh Kudus! 
 
PENUTUP: 
Sebagai pria ternyata tugas dan tanggung jawab kita 
begitu besar. Itu sebabnya kita perlu senantiasa 
meminta penyertaan Roh Kudus. Jadilah imam yang 
penuh dengan Roh Kudus, maka engkau akan 
dimampukan menjalankan semua fungsi dalam 
keluargamu. 
 


