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ROOT OF HAPPINESS IN FAMILY #2 
AKAR KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA #2 

WORKING DAD 
AYAH YANG BEKERJA 

 
PEMBUKAAN: 
Minggu lalu kita sudah memulai seri kotbah tentang 
Root Of Happiness in Your Family atau Akar 
Kebahagiaan dalam Keluarga Anda. Saya berdoa lewat 
seri kotbah ini, akar kebahagiaan dalam pernikahan 
saudara yang sudah sempat lama tidak dibangun, bisa 
kembali diperkuat! Ketika akar berkembang, maka 
pohon akan bertumbuh dan bahkan berbuah. Saya 
berdoa sukacita kembali muncul dalam pernikahan dan 
keluarga anda. Dan di bagian kedua ini, saya akan 
sampaikan tentang pentingnya peran seorang 
pria/suami/ayah dalam membangun kebahagiaan 
keluarga. Saya beri judul firman Tuhan hari ini Working 
Dad atau Ayah yang Bekerja. 
 
I. AYAH PUNYA PERANAN PENTING DALAM 

KEBAHAGIAAN KELUARGA. 
a. Definisi ayah atau bapa. 
 Bagi sebagian besar orang, pemahaman kita 

tentang ayah begitu terbatas. Kita berpikir bahwa 
ayah/bapa/papa adalah sebutan atau panggilan 
orang tua kandung laki-laki saja. 
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- Roma 8:15 Sebab kamu tidak menerima roh 
perbudakan yang membuat kamu menjadi takut 
lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang 
menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita 
berseru: "ya Abba, ya BAPA!" 

- Kata BAPA di sini diambil dari kata asli PATER. 
- Pater yang kita kenal menjadi father ini memiliki 

makna yang sangat luas dan dari asal katanya juga 
berarti: pemberi makan (nourisher), pelindung 
(protector), penopang (upholder), pendiri 
(founder), pengarang (author) - (diambil dari 
Thayer’s Greek Lexicon). 

b. Kembali ke judul kotbah hari ini: WORKING DAD. 
 Sebagian orang mungkin mengartikan working dad 

sebagai ayah yang bekerja untuk mencari uang. 
 Peran seorang pria bukan hanya sebagai kepala 

keluarga, tetapi juga sebagai pondasi keluarga! 
c. Ada STUDI TENTANG KELUARGA yang dilakukan 

beberapa peneliti. Saya bagikan beberapa 
kesimpulan hasil dari survey dan research yang 
dilakukan beberapa peneliti di Amerika tentang 
gambaran keluarga yang terjadi di sana. 

 Kesimpulan: Hadir atau tidaknya seorang ayah 
dalam sebuah keluarga, akan mempengaruhi 
anak-anaknya sukses atau tidak (bahagia atau 
tidak). 

 Data Penelitian:  
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 Tentunya ini hanya data rata-rata atau tidak bisa 
dipukul rata, tetapi minimal bisa memberi 
gambaran kepada kita. Sekalipun ini data yang ada 
di Amerika (karena peneletiannya di sana), tetapi di 
Indonesiapun, kita juga mengalami tantangan 
yang arahnya sama, yaitu: MASALAH 
FATHERLESSNESS (MASALAH KETIADAAN FIGUR 
AYAH DALAM KELUARGA/AYAH YANG TIDAK 
MENJALANKAN FUNGSINYA). 

 
II. SEPERTI APA SEHARUSNYA SEORANG BAPA 

BERFUNGSI? 
 Kita akan belajar dari Bapak terbaik, yaitu: Bapa 

Sorgawi. 
 Kita nanti akan membaca beberapa ayat Firman 

Tuhan. Tetapi saya ajak supaya kita membaca ayat-
ayat ini nanti dengan suatu sikap atau feel yang 
berbeda. 

 Jangan cuma membaca seperti kita baca firman 
Tuhan seperti biasanya. Tetapi lihatlah setiap ayat-
ayat ini sebagai perkataan Bapa kita. 

 Tetapi coba imajinasikan bahwa Bapa di sorga yang 
benar-benar sedang berkata-kata di depan saudara. 

1. MENGENAL KELUARGANYA DENGAN BAIK. 
 Yohanes 10:15  SAMA SEPERTI BAPA MENGENAL 

AKU dan Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan 
nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. 
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 Seorang ayah seharusnya mengenal anaknya 
dengan sangat baik. 

 Belajarlah dari Bapa Sorgawi: Dia punya kesibukan 
dan tanggung jawab terbesar di jagat raya, tetapi 
Dia tetap mengenal anda dan saya secara pribadi.  

 Tentunya kita tidak mungkin melakukan seperti 
yang Bapa Sorgawi lakukan (sebab Dia adalah 
Allah), akan tetapi paling tdak, kita sebagai seorang 
ayah perlu berusaha tau hal-hal pokok seputar 
anak-anak kita: tau berapa nilai rapor anaknya, tau 
teman pergaulan mereka, tau kesukaan mereka, 
memahami maksud perkataan anaknya, tau 
kelebihan dan kekurangan anaknya, tau kehidupan 
rohaninya, tau bakat dan talentanya, tau apa yang 
sedang mereka lalui dalam hidup mereka dan apa 
yang mereka butuhkan saat ini, dst.  

 Bagi para ayah: Mintalah Tuhan supaya 
memampukan supaya kita bisa mengenal istri dan 
anak-anak kita dengan lebih baik.  

 Bagi istri dan anak-anak: Berdoalah buat Suami 
atau ayahmu supaya Tuhan menjamah hati dan 
memampukan mereka! Jangan lupa anda juga 
perlu buka hati dan memberi kesempatan kepada 
Suami / Ayah! Jangan tutup hati! Respon kita juga 
ikut mempengaruhi keberhasilan usahanya!  

2. MEMBERIKAN RASA AMAN. 
 Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang di 

dalamnya kita bisa merasa aman. 
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 Matius 6:31 Sebab itu janganlah kamu kuatir dan 
berkata: Apakah yang akan kami makan? Apakah 
yang akan kami minum? Apakah yang akan kami 
pakai? 

 Bukan cuma aman secara finansial, tetapi juga 
aman secara fisik dan jiwa. 

3. MEMBERIKAN KATA-KATA PUJIAN YANG TEPAT 
DAN MENGUATKAN. 

 Saling memuji adalah salah satu bumbu atau 
rahasia dalam menciptakan kebahagiaan. 

 Matius 3:16-17.  16 Sesudah dibaptis, Yesus segera 
keluar dari air dan pada waktu itu juga langit 
terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung 
merpati turun ke atas-Nya, 17 lalu terdengarlah 
suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku 
yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan." 

 Banyak ayah yang bukannya memuji tetapi malah 
menyakiti hati anaknya dengan cara menghina, 
membandingkan, dll. 

- Kolose 3:21  Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati 
anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 

4. SENANTIASA MENYERTAI (SIAP MENDAMPINGI). 
 Matius 1:23  "Sesungguhnya, anak dara itu akan 

mengandung dan melahirkan seorang anak laki-
laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" — 
yang berarti: Allah menyertai kita. 

 Satu hal yang luarbiasa dari Allah adalah Dia tidak 
pernah meninggalkan kita, Dia selalu menyertai 
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kita. Bahkan di saat kita tidak setia pun, Dia tetap 
setia. 

 Demikian pula seharusnya kita, sebagai ayah / 
suami, kita harus siap untuk mendampingi keluarga 
kita. Walaupun kita tidak bisa menyertai keluarga 
kita seperti Allah, karena sebagai manusia kita 
terbatas, tapi apa yang bisa kita lakukan bagi istri 
dan anak-anak kita, lakukanlah semaksimal 
mungkin untuk mendampingi dan menyertai 
mereka.  

 Pertama, Kita bisa terus menyertai lewat doa dan 
support kita kepada mereka. 

 Berikutnya, Kita bisa menyertai anak kita lewat 
perkataan-perkataan pengajaran kita! 

- Ulangan 6:6-7.  6 Apa yang kuperintahkan 
kepadamu pada hari ini haruslah engkau 
perhatikan, 7 haruslah engkau mengajarkannya 
berulang-ulang kepada anak-anakmu dan 
membicarakannya apabila engkau duduk di 
rumahmu, apabila engkau sedang dalam 
perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila 
engkau bangun. 

 Kesaksian:  
5. MEMBERI TELADAN DAN INSPIRASI KEHIDUPAN. 
 Yohanes 5:17  Tetapi Ia berkata kepada mereka: 

"Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun 
bekerja juga." 
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 Masih banyak lagi yang perlu kita pelajari tentang 
peran bapa dari hubungan antara Bapa  Sorgawi 
dan Tuhan Yesus (sejauh ini saya melihat paling 
banyak ada di kitab Yohanes). 

 Jadi peran seorang ayah itu besar sekali, itu 
sebabnya kita perlu Roh Kudus! 

 
PENUTUP: 
Peran kita sebagai pria, yaitu suami dan ayah, begitu 
penting dalam membangun kebahagiaan dalam 
keluarga. Ini waktunya kita mengevaluasi diri kita dan 
memperbaiki diri kita dengan pertolongan Roh Kudus 
supaya kita bisa menjadi seorang ayah yang 
menjalankan semua fiungsi seperti yang Tuhan mau. 
 


