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PERTEMUAN 1 

YESUS, SAHABAT BAGI MEREKA YANG PUTUS ASA 
“Tenanglah! Aku ini, jangan takut” (Mat. 14:27) 

 

Tujuan: 

 Remaja menyadari Yesus adalah sosok sahabat sejati sepanjang hidupnya. 

 Remaja memahami Yesus sahabat yang selalu mendampinginya dalam suka maupun duka. 

 Remaja belajar untuk selalu menghadirkan Yesus dalam hidupnya dari waktu ke waktu. 
 

Sumber Bahan 

Matius 14:22-33 

 

Kegiatan inti pertemuan 
1.    Mendalami makna semangat juang yang tinggi, tidak pantang menyerah dalam hidup. 

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

3.    Merefleksikan hidup dalam terang Sabda Tuhan. 

4.    Aksi dan peneguhan. 

 
Proses Pertemuan 

1.    Pembukaan 
 Pendamping mengajak peserta membuka pertemuan dengan lagu pembukaan, doa pembukaan  
 dan menonton film pendek, lalu ditutup dengan pengantar singkat. 

 

Lagu Pembukaan 

 

 

JALAN SERTA YESUS 
 

Jalan serta Yesus 

Jalan sertaNya setiap hari 

Jalan serta Yesus 

Serta Yesus s’lamanya.  

 

Jalan dalam suka, jalan dalam duka 

Jalan sertaNya setiap hari 

Jalan dalam suka, jalan dalam duka 

Serta Yesus s’lamanya.  
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Doa Pembukaan 
 

 

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 

Never Give Up 

Video terlampir / atau bisa diunduh melalui link;  

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

 

Pengantar dan Makna film 

 

Film pendek ini berkisah tentang Derek Redmon, pelari asal Inggris, dalam suatu event olahraga 

akbar - Olimpiade 1992. Banyak atlelt yang namanya harum karena prestasi mengagumkan. Namun 

Derek Redmon dikenal bukan lantaran torehan medali emas, melainkan semangat juang yang 

ditunjukkannya di lintasan. Derek Redmond difavoritkan menjadi peraih medali di nomor lari 400 

meter di Olimpiade Barcelona 1992. Setelah lari 150 meter, Derek merasakan sakit seperti terbakar. 

Kesakitan, sangat kesakitan, lalu dia jatuh karena cedera hamstring (sobek otot paha). Tidak mau 

menyerah, bertekad untuk menyelesaikan lomba, dia terus berlari - itulah Derek. Siapakah yang 

membuatnya sampai ke garis finish? Mari kita ikuti kisahnya. 

 

Teman-teman, 

Banyak hal tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan . Namun selama kamu tidak menyerah, 

kamu tidak akan gagal!  

Ketika kita terluka dan dalam kesusahan, Tuhan datang dan membantu kita menyelesaikan 

perlombaan.  

 

 

 

 

 

 

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

a)   Inspirasi Kitab Suci 

 Sabda Tuhan dari Injil Matius 14:22-33.   

Dapat dibacakan bersama-sama atau secara bergantain 

 

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 ber- jalan 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.” 

 
 

b)   Pendalaman 

 
Remaja dapat melakukan sharing jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan dibawah 
ini. 

 

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? 

 

Catatan: 
 

Kisah Yesus berjalan di atas air dari Injil Matius 14:22-33 menjadi dasar pemahaman tentang 

iman, kepercayaan dan pengharapan akan pertolongan dari Tuhan Yesus.  
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Ketika Petrus sedang berjalan di atas air menghampiri Yesus , tiba-tiba dirasanya tiupan angin, 

takutlah dia. Petrus mulai tenggelam dan berteriak minta tolong. Lalu Yesus mengulurkan 

tangan-Nya dan memegang Petrus. Dia mulai bimbang dan kurang percaya ketika datang angin, 

padahal Yesus sendiri berkata: “Datanglah!” yang menyiratkan makna bahwa Yesus pasti akan 

menjaganya. 

Selalu fokus dan bersandar kepada Tuhan adalah solusi terbaik jika kita mau  menyelesaikan 

segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini , selain kita juga harus berupaya semaksimal sesuai 

talenta dan bagian yang menjadi tanggung-jawab kita masing-masing.  

 
 
c)    Pengendapan 

 

Teman-teman, 

Jika kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan petunjuk dan perintah Tuhan, niscaya apapun 

bentuk rintangan dan halangan yang kita hadapi , kita pasti akan dapat mengatasinya. Kita harus 

selalu bersandar kepadaNya, berharap untuk pertolonganNya. 

“Jangan Takut!” Itulah perkataan Yesus kepada para murid yang ketakutan karena perahu 

mereka terombang-ambing badai (Mat 14:27).  

Kitapun seringkali seperti Petrus, yang ketakutan, tidak percaya bahwa Yesus pasti akan bantu. 

Ketakutan kadang membuat seseorang tidak dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas, dan 

bahkan dapat mengaburkan iman. 

Teman-teman, 

Tuhan memiliki cara tersendiri menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita diombang-

ambingkan oleh perasaan takut, bimbang dan kekawatiran. Tuhan mengetahui kelemahan kita. 

Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Tetapi yang pasti kita ketahui adalah 

pertolongan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. 

Jangan lihat besarnya tantangan tetapi lihatlah besarnya kuasa Allah yang menyelematkan kita. 

Jadi sepantasnya kita menjadi murid Kristus yang baik, yang pasti akan dimampukan berjalan 

mengatasi terpaan gelombang dan angin pengaruh dari dunia ini.  

 

3.    Aksi dan Peneguhan 
Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang dapat dilakukan setelah mendalami 
Inspirasi dan Refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai tindakan nyata (aksi) dari 
pertemuan. 

 
a.  Aksi 

Peserta meng-upload foto kegiatan, sebagai sarana ajakan bagi teman-temannya agar datang ke 
pertemuan Bina Iman Remaja, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 

 
b.  Peneguhan 

Membuat resolusi/rencana pribadi yaitu selalu mengandalkan Yesus sebagai sahabat sejati 
sepanjang hidup kita. Selalu mengikuti ajaran Yesus agar semakin bertumbuh iman dan 
keperceayaan kita dan selalu memuliakan nama Tuhan.  

 
 

 

 



 
5 

 

 

 

 

4.    Penutup 
 Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan lagu penutup. 

 
a)  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 

 

 
b)  Lagu Penutup 

 
GIVE THANKS 

 
Give thanks with the grateful heart 

Give thanks to the Holy one  

Give thanks because He’s given Jesus Christ His Son 

And now let the weak say “I’m strong”  

Let the poor say “I’m rich” 

Because of what the Lord has done for us,  

give thanks. Give thanks Give thanks …. 
 

 

 

 

 

 

 

__________Salam Katekese__________ 


