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PERTEMUAN IV 

YESUS, SAHABAT BAGI MEREKA YANG BERTOBAT 

“Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk” (Why 3:20) 

 

Tujuan:  

 Remaja diajak untuk menyadari sejauh mana refleksi hidup kerohanian mereka selama masa 

pandemi ini. 

 Remaja diajak untuk melakukan pertobatan dan berusaha senantiasa menjadi pengikut Yesus 
dengan semangat dan sukacita.  

  

Sumber Bahan  

Wahyu 3:14-22 

 

Kegiatan inti pertemuan 

1. Menonton film pendek mengenai peristiwa hidup dan menarik makna bagi hidupku. 

2. Membaca Kitab Suci dan Dokumen Gereja: Sabda Allah disemai, tumbuh, berkembang, 

dan berbuah. 

3. Merefleksikan hidup dalam terang Sabda Tuhan 

4. Resolusi hidup 

 

Proses Pertemuan 

1. Pembukaan 

Pendamping mengajak remaja membuka pertemuan dengan lagu Mars Tahun Refleksi 

Keuskupan Agung Jakarta dan doa pembukaan, lalu ditutup dengan pengantar singkat. 

 

Gerak Lagu (Terlampir) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z77uqVAOX8I 
 

 

Mars Tahun Refleksi 

Keuskupan Agung Jakarta 

 

Doa Pembukaan 

  

Allah Bapa yang baik dan murah hati, terima kasih atas kesempatan berkumpul  

bersama teman-teman yang boleh kami alami saat ini meskipun pertemuan ini dilakukan secara 

online. Dalam pertemuan hari ini, kami datang kepada-Mu dengan rasa sesal atas dosa kami. 

Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepada-Mu. 

Kami mohon Engkau mau mengkaruniakan sikap tobat sejati kepada kami agar kami sungguh-

sungguh bersemangat menghayati iman dalam hidup sehari-hari di tengah kelesuan akibat 

pandemi Covid-19. 

Kami mohon juga Engkau mau membimbing teman-teman kami yang pada kesempatan ini belum 

bisa berkumpul bersama kami, semoga dikesempatan berikutnya kami bisa berkumpul kembali 

untuk memuji dan memuliakan nama-Mu 

Sebab Engkaulah Guru dan Sahabat kami. Amin 
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Film Pendek 

Remaja diajak untuk menonton dan merefleksikan dua film pendek dibawah ini: 

1. Dosa dan Pengampunan  

Video terlampir / atau bisa diunduh melalui link; 

https://www.youtube.com/watch?v=_94VETkgT5U 

2. Fokus  

Video terlampir / atau bisa diunduh melalui link; 

https://www.youtube.com/watch?v=Yy4DxMj8Em8 

 

2. Refleksi Kateketis 

a) Insprirasi Kitab Suci 

Sabda Tuhan dari Injil Wahyu 3:14-22 
Dapat dibacakan bersama-sama atau secara bergantain 

 

3:14 "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia: Inilah firman dari Amin, 

Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah: 

3:15 Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah 

baiknya jika engkau dingin atau panas! 

3:16 Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku akan 

memuntahkan engkau dari mulut-Ku. 

3:17 Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku 

tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau 

melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. 

3:18 maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas 

yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian 

putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang 

memalukan; dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat 

melihat. 

3:19 Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan 

bertobatlah! 

3:20 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang 

mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk 

mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-

sama dengan Aku. 

3:21 Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas 

takhta-Ku, sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama 

dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya. 

3:22 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada 

jemaat-jemaat." 

 

 

b) Pendalaman 
Melalui film pendek dan bacaan Kitab Suci pada pertemuan hari ini, kita dapat 

merefleksikan beberapa hal antara lain:  

1. Di Film pendek yang pertama, kita disadarkan bahwa Yesus telah menjadi penyelamat 

sekaligus sahabat kita anak-anak-Nya. Dia baik hati sekaligus adil kepada kita semua. 

https://www.youtube.com/watch?v=_94VETkgT5U
https://www.youtube.com/watch?v=Yy4DxMj8Em8
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Selama kita mau menyadari kesalahan kita dan berbuat lebih baik, niscaya Yesus akan 

menolong kita. 

2. Jemaat di Laodikia adalah orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan. Karena 

alasan itu, mereka lalu cenderung malas untuk mengembangkan hidup rohani dan 

keimanan mereka kepada Tuhan. Hidup rohani mereka terlihat setengah-setengah atau 

suam-suam kuku. Aneka doa, peribadatan, dan perwujudan iman mereka lakukan 

seadanya saja. 

3. Karena merasa diri sudah mapan tanpa perlu berdoa kepada Tuhan, jemaat di Laodikia 

cenderung egois dan individualis. Mereka juga tidak merasa perlu memperhatikan nasib 

orang lain, terutama orang-orang yang miskin. Meskipun mereka egois dan sombong, 

Tuhan Yesus ternyata bersedia datang dan mengetuk pintu hati mereka. Yesus tidak ingin 

kita berlama-lama hidup dalam dosa. Ia memberikan janji akan ganjaran di surga jika kita 

setia hidup dalam kesalehan. 

4. Film kedua mencerminkan kondisi kita saat pandemi ini, bahwa kita harus focus pada 

kehidupan rohani kita tanpa perlu menyalahkan keadaan sekitar, semua Kembali kepada 

diri kita masing-masing apakah tujuan utama kita. 

5. Supaya kita selalu bersemangat dalam pertobatan dan terhindar dari sikap suam-suam 

kuku, kita harus bisa mengembangkan iman dan hidup rohani kita secara kreatif. 

Pandemi bukan halangan. Contohnya, di masa pandemi ini, kita bisa mengikuti perayaan 

Ekaristi secara online. Inilah cara Tuhan mengetuk hati kita untuk tetap ber-iman 

meskipun dalam masa-masa sulit.  

  

Pertanyaan Refleksi: 

 Selama masa pandemi apakah kamu tetap beribadah online secara serius? 

 Apa yang sudah kamu lakukan selama pandemi ini agar rohani kamu tetap membara 
dalam hati mu? 

 

3. Aksi dan Peneguhan 
Pendamping mengajak remaja membicarakan apa yang dapat dilakukan setelah mendalami 

Inspirasi dan Refleksi Kitab Suci  

 

a. Aksi 

Buatlah satu niat kecil setiap hari selama 1 minggu untuk menjadi sabahat bagi teman-

teman yang sedih, kecewa, galau, murung, dan putus asa karena terlilit oleh berbagai 

persoalan hidup, misalnya dengan cara mendengarkan, menemani, menghibur, memberi 

semangat dan lain sebagainya  

 

b. Peneguhan 

 Masa pandemi ini membuat kehidupan rohani kita menjadi antara ada dan tiada alias 
setengah-setengah. Yesus sebagai sahabat kita tentu akan senantiasa menyertai kita 

selama kita sendiri juga selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. 

 Yesus akan menjadi sahabat yang mengasihi dan adil kepada kita, selama kita 
menyadari dosa kita dan bertobat, niscaya Yesus akan mengampuni kita semua. 

 

 

4. Penutup 
Pendamping mengajak remaja menutup pertemuan dengan doa penutup dan 

pengumuman. 



   

 
4 

 

  

 

 

a) Doa Penutup –  

 

Tuhan yang Maharahim, Engkau telah mengetuk pintu hati kami dan menyadarkan kami akan 

pentingnya pertobatan secara terus menerus. Sabda-Mu yang kami renungkan dalam pertemuan 

ini telah mendorong kami untuk bersemangat dalam membangun hidup rohani.  

Bimbinglah kami agar selalu mengusahakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga 

hidup rohani kami tidak lagi setengah-setengah. 

Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami lainnya, kiranya Engkau mau 

mendampingi hidup kami selama-lamanya. 

Sebab Engkaulah Tuhan dan Sahabat kami. Amin 

 

 

b) Lagu Penutup 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa-eq6xNDpo 

 

KU MENYEMBAHMU 

 

Kumau terus berjalan sesuai Firman-MU 

Hidup dalam kekudusan senangkan hati-MU  

Sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku  

Tuhan Kau segalanya bagiku  

 

Ku menyembah-Mu  

Kaulah yang terutama ku sembah-Mu  

Ku Sembah-MU kumemuji-MU  

Dalam kekudusan-MU Tuhan 

 

 

__________Salam Kagtekese__________ 

 

 


