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Tenanglah AKU ini
Jangan takut! (Matius 14:27)
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Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Putus Asa

Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Kehilangan

(Yoh. 11:1-44)(Mat. 14:22-33)

Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Menderita

Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Bertobat
(Why. 3:14-22)(Luk. 10:25-31)
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Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Putus Asa

Minggu
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Mari Baca Injil Matius 14:22-33



Anak dan keluarga dapat semakin 
mengenal kasih Tuhan Yesus 
terhadap mereka dalam hidup 

sehari-hari

Pengalaman Harian
Dialog pengalaman
 Saat berada di 

pantai
 Saat mengalami

kesulitan dalam
hidup

Sikap Hidup Baru
Saling melayani & memperhatikan

Membuat replica Yesus berjalan di 
atas air dan membangun
komitmen bersama

Refleksi Iman
Membaca dan memaknai

Kisah Yesus berjalan

di atas air 
(Matius 14:22-33)

Anak dan keluarga dapat lebih percaya 
dan mau datang kepada Tuhan Yesus 
ketika mengalami kesulitan hidup 



Doa Pembuka
Dalam nama bapa dan putra dan roh kudus, amin

tuhan yesus yang baik
terima kasih engkau hadir di tengah kami.

kami percaya kepadamu engkau ada bersama dengan kami 
dan menjadi Sahabat kami dan

bimbinglah kami menjadi anak-anak kesayanganmu. amin 
dalam nama bapa putra dan roh kudus, amin



Lagu Pembuka

"Biar anak - anak datang kepadaKu " PS 338
https://youtu.be/sFhhv8234TM



Apakah adik-adik pernah bertengkar dengan kakak/adik/kawan 

sepermainan?  Bagaimana perasaanmu? 

Apakah adik-adik pernah takut/ragu karena kita melakukan kesalahan, 

belum mengerjakan tugas/PR, bingung bagaimana menyelesaikannya?

Apa yang kamu lakukan?

Ada banyak pengalaman yang kadang membuat kita merasa tidak 

nyaman, bingung/kecewa/sedih/takut dan tidak berani untuk bertindak 

bahkan merasa putus asa.  Kita menjadi ragu/bimbang karena tidak tahu

siapa yang dapat kita andalkan?

Kepada siapa kita harus datang?

Pengalaman Harian 
Apakah adik-adik pernah jalan-jalan di pantai? 

Bagaimana rasanya? 

Saat ombak datang kita terasa seperti tergoyang dan 

mau jatuh. Saat itu kita sangat membutuhkan orang 

lain untuk memegang tangan kita.



Refleksi Iman

https://www.youtube.c

om/watch?v=lpf2Pmqp

hKg

Apakah adik-adik pernah

mendengar kisah tentang

YESUS Berjalan di atas air?

Bagaimana ceritanya?

Kisah tentang kehebatan

Yesus ada di Alkitab lho…

Ayo ajak Papa-Mama/Kakak

membaca Kitab Suci

Injil Matius 14:22-33

Mari baca bergiliran, setelah

itu kita dapat melihat kisahnya

di link berikut ini



Refleksi Iman
Mari menyimak:

 Selesai mengajar di dekat danau, apa yang dikatakan Yesus pada para muridNya? 

 Sementara Yesus masih di tepi danau, dimanakah para muridNya?

 Setelah orang-orang pulang, apa yang dilakukan Yesus?

 Selesai berdoa, apa yang dilakukan Tuhan Yesus???

 Apakah murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, apa yang 

dipikirkan/dirasakan para muridNya? Apa yang dilakukan Petrus?

 Dapatkah Petrus berjalan di atas air? Mengapa ia terjatuh/tenggelam?

 Apa yang dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus ketika Petrus terjatuh?

Keluarga dapat diajak sharing bercerita tentang  peristiwa hidup apa saja yang 
pernah menyebabkan  mereka  ketakutan  dan putus asa. Lalu bagaimana mereka 
mampu mengatasi ketakutan tersebut?  Bagaimana Tuhan datang dan menolong 
mereka?



Sikap Hidup Baru
“Tenanglah!  Aku ini, jangan takut”

Tuhan Yesus adalah PRIBADI HEBAT
yang dapat diandalkan dan menjadi inspirasi adanya Superhero

Bersama Yesus, kita juga diajak untuk
mau diandalkan dan selalu siap menolong

Lengkapilah niat-niat ini
Untuk dilakukan setiap hari
agar kamu

HIDUP TENANG & 
SENANG MENOLONG ORANG



Sikap Hidup Baru
Mari membuat replika

INI AKU

JANGAN TAKUT



Sikap Hidup Baru
Ketika mengulurkan tangan-Nya menolong Petrus, 
Tuhan Yesus menghapus semua kebimbangan dan ketakutan Petrus. 
Apa yang akan adik-adik lakukan bila . . .
1. menghadapi kesulitan yang sedang dialami ?
2. ada keluarga / teman yang mengalami kesulitan ?

Maukah adik-adik menyediakan waktu untuk berdoa setiap hari?
Melalui doa kepada tuhan yesus, kita percaya bahwa tuhan yesus 
Hadir & Berjalan Bersama di sepanjang kehidupan kita, sehingga . . .
 kita tidak lagi merasa takut dan putus asa ketika menghadapi kesulitan
 Kita dapat menolong teman yang mengalami kesulitan



Doa Penutup

Dalam nama bapa dan putra dan roh kudus, amin
tuhan yesus yang baik,

Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepada-Mu 
dan kasih kepada sesama kami, 

supaya kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu, amin 
dalam nama bapa putra dan roh kudus, amin



Lagu Penutup
“Jalan serta YESUS”

https://youtu.be/Hkq8YqGUa5M

https://www.youtube.com/watch?v=hb6ZoTESoQY
https://www.youtube.com/watch?v=hb6ZoTESoQY
https://www.youtube.com/watch?v=hb6ZoTESoQY


Terima Kasih

Tim BIA KOMKAT KAJ

Valent HendroFifin Selni


