
BAHAN CG REMAJA 23 JUNI 2019 

Be Strong 

Hi, temen2! Kita mulai CG ini dengan nonton dulu satu video yang menggambarkan beberapa menit 

yang luar biasa dalam kehidupan seorang remaja. Silakan cek link di bawah: 

https://www.youtube.com/watch?v=xi6pOofziFQ 

Sekarang, kalian sharingkan kepada CG kalian tentang gimana perasaan kalian ketikanonton video 

tersebut dan mengapa kalian merasa seperti itu. Selain itu, kalian bisa sharingkan nilai hidup apa 

yang kalian dapatkan dari menonton video tersebut. 

--- 

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”Filipi 4:13 

--- 

Saya percaya temen2 semua udah pernah mendengar ayat di atas. Sebuah ayat favorit yang 

memberikan dorongan kepada kita ketika kita dalam pergumulan. Ayat ini akan terasa lebih luar 

biasa waktu kita tau bahwa yang menulis ayat ini adalah Rasul Paulus dan dia menulisnya ketika 

menderita di penjara. Dalam menjalani masa-masa yang sulit di penjara, Rasul Paulus selalu beriman 

dan berharap ke pada Tuhan. Rasul Paulus mengerti bahwa manusia itu lemah, penderitaan bisa 

membuatnya lelah dan menyerah. Oleh karena itu Rasul Paulus mengandalkan Tuhan sebagai 

sumber kekuatannya. Dia percaya bahwa Tuhan bisa memberikan superpower, sebuah kekuatan 

yang melebihi apa yang manusia bayangkan atau pikirkan. Kekuatan inilah yang membuat Rasul 

Paulus bertahan – dan bahkan menang – atas semua pergumulan pelayanan yang dia alami. Coba 

deh baca 2 Korintus 11:23-31 ! Kita akan melihat superpower-nya Tuhan bekerja dalam kehidupan 

Rasul Paulus yang dipenuhi kelemahan. 

 

Temen2, sebagai manusia tentu kita pernah dan akan megalami masa-masa di mana kita merasa 

lelah, terutama ketika kita lagi mengalami pergumulan. Masalah dalam keluarga, pergaulan, 

pelayanan, sekolah, atau keuangan bisa membuat kita kecut (discouraged), tidak berdaya (helpless), 

dan ingin menyerah. Kita merasa ga punya cukup kekuatan untuk melewati persoalan atau 

pergumulan yang kita alami. Dalam hal ini, mari kita teladani sikap Rasul Paulus yang terus beriman 

dan berdoa meminta kekuatan, terus memuji Tuhan meski dipenjara, terus memandang kepada 

Tuhan. Rasul Paulus sadar bahwa jika Tuhan memanggil dia untuk menjadi berkat dan teladan iman 

bagi orang-orang lain, Tuhan akan memberikan kekuatan yang cukup untuk menanggung segala 

perkara yang dihadapinya. Maukah kita punya hidup yang seperti Rasul Paulus? 

 

Pertanyaan dan diskusi 

1. Sharingkan satu pergumulan yang pernah atau sedang kalian alami yang membuat kalian 

lelah. 

2. Kenapa kita sebagai orang Kristen harus yakin bahwa Tuhan pasti akan memberi kekuatan? 

3. Sharingkan apakah kalian pernah melihat orang lain (anggota keluarga, sahabat, dll) atau 

mendengar dari orang lain tentang  seseorang yang mengalami pergumulan berat dan 

hampir menyerah karena tidak kuat lagi, namun akhirnya Tuhan menolong orang tersebut. 

Dengan cara apa Tuhan menolong mereka?(YS) 

https://www.youtube.com/watch?v=xi6pOofziFQ

