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YESUS, 

SAHABAT 

BAGI

MEREKA 

YANG 

PUTUS ASA



Jalan Serta Yesus

https://www.youtube.com/w

atch?v=GUUVjo6sLLA

Lagu Pembuka



Doa Pembuka

Ya Allah yang Maha Baik, 

terima kasih atas rahmat kehidupan yang 

Engkau anugerahkan kepada kami. 

Engkau juga memberi kami berbagai pengalaman hidup, 

baik yang menyenangkan maupun yang menantang. 

Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami 

dalam merenungkan situasi sulit karena pandemi Covid-19, 

yang membuat kami cemas, khawatir, kecewa, 

bosan, marah, dan bahkan putus asa. 

Semoga melalui permenungan ini, kami semakin yakin

bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu. 

Engkaulah guru dan penolong kami. Amin



Film Pendek

Tampilkan video film pendek

https://www.youtube.com/watch?v=kZlXWp6vFdE

https://www.youtube.com/watch?v=kZlXWp6vFdE


Pengantar & Makna Film

Pendamping dapat membaca pengantar dan makna film yang ada di modul pertemuan



Bacaan Injil Matius 14:22-33

14:22 Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan mendahului-Nya ke
seberang, sementara itu Ia me- nyuruh orang banyak pulang.

14:23 Dan setelah orang banyak itu disuruh- Nya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ.

14:24 Perahu murid-murid-Nya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang ambingkan
gelombang, karena angin sakal.

14:25 Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.

14:26 Ketika murid-murid-Nya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru: “Itu hantu!”, lalu
berteriak- teriak karena takut.

14:27 Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka: “Tenanglah! Aku ini, jangan takut!”

14:28 Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia: “Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepada-Mu
berjalan di atas air.”

14:29 Kata Yesus: “Datanglah!” Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.

14:30 Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak: “Tuhan, tolonglah
aku!”

14:31 Segera Yesus mengulurkan tangan-Nya, memegang dia dan berkata: “Hai orang yang kurang percaya,
mengapa engkau bimbang?”

14:32 Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah.

14:33 Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya: “Sesungguhnya Engkau Anak Allah.”



Pertanyaan Sharing

1. Masalah dan kesulitan apa yang pernah kamu alami dan yang membuat kamu

marah kepada teman, orang tua dan Tuhan?

2. Siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolong kamu ketika kamu cemas,

kawatir, kecewa, marah dan putus asa?

3. Apakah yang akan kamu lakukan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan

yang telah menolong kamu?

Setelah sharing pendamping dapat memberikan penjelasan catatan dan

pengendapan



Aksi & Peneguhan
Rencana Anda setelah mendalami Inspirasi dan Refleksi Kitab Suci



Doa Penutup

Ya Allah, bimbinglah kami selalu dalam perjalanan hidup kami.

Tanamkanlah kesadaran dan harapan dalam diri kami

bahwa badai hidup yang kami alami pasti akan berlalu

jika kami terus bersandar pada kekuatan-Mu.

Berjalanlah bersama kami sebagai seorang sahabat

yang setia agar kami bisa bangkit ketika kami

susah, sedih, kecewa, dan putus asa.

Engkaulah Tuhan sahabat kami. Amin



GIVE THANKS

Lagu Penutup

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


