BAHAN CG REMAJA 16 JUNI 2019

MANAGING YOUR LIFE
1 Korintus 16:13
Di tengah tantangan hidup, pria diharapkan tetap teguh
1 Korintus 16:13
Berjaga-jagalah! Berdirilah dengan teguh dalam iman! Bersikaplah sebagai laki-laki! Dan tetap kuat!

Link: https://www.youtube.com/watch?v=O15dxrBNuAQ
(silakan buka link diatas, lihat sampai selesai, setelah itu coba diskusikan: ayah seperti apakah
yang diceritakan oleh film pendek tersebut?)
Tantangan hidup pasti dialami oleh setiap orang, walaupun porsi atau bobotnya bisa berbeda,
ada yang ringan, ada yang berat, ada juga yang sedang-sedang saja. Teman-teman, bahan CG
minggu ini mengajak kita untuk memikirkan tentang ayah yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
Guys, kita tidak bisa memilih mau memiliki ayah yang seperti apa. Ayah yang kita miliki saat ini
adalah ayah yang terbaik yang Tuhan berikan, terlepas dari kekurangan atau kelebihan yang
dimilikinya.
Menjadi seorang ayah adalah suatu kepercayaan yang Tuhan berikan. Kepercayaan yang diikuti
oleh tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, karena ia akan menjadi kepala keluarga.
Kepala keluarga yang bertanggung jawab atas setiap anggota rumah tangganya (istri/ibu, anakanak).
Firman Tuhan dalam 1 Korintus 16:13, menunjukkan empat seruan/perintah yang kita coba
kaitkan untuk diterapkan bagi para ayah, yaitu berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, bersikap
sebagai laki-laki, dan kuat. Inilah yang harus dimiliki oleh para ayah supaya mereka dapat
menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah. Berjaga-jaga menunjukkan sikap waspada,
berhati-hati dalam bertindak, mengambil keputusan, dll. Berdiri teguh dalam iman
menunjukkan kualitas kerohanian yang baik, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Bersikap
sebagai laki-laki menunjukkan sikap yang gigih, mau berjuang untuk mencapai suatu hasil atau
tujuan. Kuat menunjukkan suatu kemantapan, kepercayaan diri dalam mengambil keputusan
atau bertindak. Dan semuanya itu dilakukan karena kasih (1 Korintus 16:14).
Yukk guys, kita terus dukung ayah kita dalam melakukan tugas dan perannya di dalam keluarga.
Kita menunjukkan sikap kasih dan hormat kepada ayah kita. Selain itu, mari kita juga bersyukur
kepada Tuhan atas ayah yang telah Ia berikan. Jika ada relasi dengan ayah yang kurang baik,
mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong di dalam pemulihannya. Tuhan berkati.
Pertanyaan diskusi
1. Apa saja tugas dan tanggung jawab (peran) ayah di dalam keluarga?
2. Bagaimana cara kita memberikan dukungan kepada ayah?
3. Sharingkan pengalaman yang paling berkesan dengan ayah? (RG)

