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(Storms of Life)





Sila Kongsi…
1. Satu pengalaman bila kamu sesat

di jalan dan tak sampai destinasi
2. Satu benda berharga yang kamu hilang tapi

jumpai selepas masa yang panjang
3. Satu situasi tak dijangka yang sangat

menakutkan
4. Satu nasihat yang kamu diberi dan ikut tetapi

menyesal pula
5. Satu nasihat yang kamu abaikan tetapi juga 

menyesal



Lagu2 Pujian
•Hari Ini Ku Rasa Bahagia / Kau SaudaraKu

•Mujizat itu Nyata

•Lingkupi Ku

•Benjana Mu

•Ku Mau Cinta Yesus

Hari Ini Kau Saudaraku.mp4
Mujizat itu nyata.mp4
Lingkupiku.mp4
BenjanaMu.mp4
KU MAU CINTA YESUS.mp4


2 Tawarikh 7:14-15
Lalu umat-Ku, yang dipanggil

atas nama-Ku, merendahkan

diri, berdoa, mencari wajah-

Ku, dan berpaling daripada

jalan mereka yang jahat, 

maka Aku akan mendengar

dari syurga, mengampunkan

dosa mereka serta

memulihkan negeri mereka. 

Sekarang mata-Ku terbuka

dan telinga-Ku siap

mendengar doa yang 

dipanjatkan di tempat ini. DOA KAMI



1. Diri dan Keluarga
o Keselamatan, harmoni antara

generasi
2. Mereka yang alami “badai

kehidupan” / penganiayaan
o Ketabahan hati, Iman kuat,  

3. Negara kami Malaysia
o Kedamaian, Keadilan

Pengtakbiran, Kesejahteraan
rakyat

o Unsur jahat, xtremis di musnah



Kisah Para Rasul 27 

Misi Paulus Terakhir - Perjalanan dari Yerusalem ke Rom

Pelayaran dari Kaisarea (Ceaserea) ke Rom melintasi

Laut Mediterranean







Kisah Para Rasul 27

Kisa Para Rasul 27 Misi Akhir Paulus.mp4


Badai Kehidupan



Badai Kehidupan1. Badai akan terjadi
“Segala ini Kukatakan kepadamu supaya kamu
beroleh sejahtera di dalam Aku. 
Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan
(badai kehidupan); tetapi tegapkanlah hatimu, 
kerana Aku telah menewaskan dunia." 

Yohanes 6:33



Badai Kehidupan
1. Badai akan terjadi

1.1
Sesetengah

ribut, 
Tuhan 
izinkan



Badai Kehidupan

Murid2 dalam kapal dgn yesus
Matias 8:23-27

Walaupun Yesus tidur, 
Dia tahu tentang badai itu, 
tetapi ingin murid2 Nya belajar
iman & kepercayaan

1. Badai akan terjadi

1.1

Sesetengah
ribut, 
Tuhan 
izinkan



Badai Kehidupan1. Badai akan terjadi

1.2.

Disebab-
kan oleh

perbuatan
kita

sendiri
Yunus dan ketidakpatuhannya



Badai Kehidupan1. Badai akan terjadi
1.2.

Disebab-
kan oleh

perbuatan
kita

sendiri

Yunus dan ketidakpatuhannya

1Datanglah firman Tuhan sedemikian kepada Yunus anak Amitai: 2"Bangunlah, pergilah ke
Niniwe, ibu kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka kerana kemungkaran
mereka sudah nyata kepada-Ku." 3Akan tetapi, Yunus melarikan diri ke Tarsis, jauh dari
hadirat Tuhan. Maka, pergilah dia ke Yope dan setelah menemui sebuah kapal, membayar
tambangnya, dan belayar dengan orang lain ke Tarsis, jauh dari hadirat Tuhan.  YUNUS 1



Badai Kehidupan

Nasihat Paulus diabaikan

1. Badai akan terjadi

1.3.

Disebabkan
oleh orang lain 

tetapi kita
yang terjejas



Badai Kehidupan

Paulus mengingatkan ketua tentera
itu, "Saudara-saudara, pada
pandanganku, jika kita belayar, 
banyak bencana dan kerugian akan
menimpa, bukan sahaja kapal ini dan 
muatannya malah nyawa kita juga." 
Tetapi ketua tentera itu lebih
mempercayai kata pengemudi dan 
pemilik kapal itu daripada kata Paulus
KR 27:10-11



2. Ribut Tidak

Dapat

Menyembunyi-

kan Wajah

Tuhan

13Kamu akan mencari hadirat-Ku dan
menemukan Aku apabila kamu
mencari Aku dengan segenap hatimu
Yeremia 29:13 . 



• Tanpa matahari & bintang

• tiada satelit / GPS / kompas

• untuk membimbing mereka = 'buta’ 

➢ tidak tahu di mana atau arah

➢ tidak dapat mengemudi sama sekali. 

2. Ribut Tidak Dapat
Menyembunyi-kan
Wajah Tuhan.



Badai Kehidupan
2. Ribut Tidak Dapat

Menyembunyi-kan
Wajah Tuhan.

22Sekarang aku berkata kepada saudara-saudara, 
tabahkanlah hati masing-masing, kerana seorang pun 
tidak akan kehilangan hidup, hanya kapal ini tidak dapat
diselamatkan. 
23Malam tadi, di sisi aku terdiri malaikat daripada Allah 
yang memiliki seluruh diriku dan yang aku sembah. 
24Malaikat itu berkata, 'Paulus, jangan takut. Engkau
pasti akan berdiri di hadapan Kaisar. Semua yang 
belayar bersamamu akan diselamatkan juga sebagai
kurnia Allah kepadamu



Kisah Para Rasul 27: 15,20
15Kapal kami dipukul ribut dan tidak terdaya belayar melawan
arah angin. Kami pun membiarkannya berhanyut, 
20Beberapa hari kami tidak melihat matahari dan bintang serta
dipukul ribut yang dahsyat; akhirnya putuslah harapan kami 
diselamatkan. 

2. Ribut Tidak Dapat Menyembunyi-
kan Wajah Tuhan.

Bandai mungkin dapat menyembunyi pandangan atau
mengkabus penglihatan kita



Badai Kehidupan

2.2 Ribut Tidak

Dapat

Menyembunyi-

kan kita dari

mata Tuhan

2.1 Ribut Tidak
Dapat
Menyembunyi-kan
wajah Tuhan



2 Tawarikh 16:9 
(2 Chronicles 16:9)
9Sesungguhnya, mata Tuhan
menjelajah seluruh bumi untuk
memberikan kekuatan kepada orang 
yang tulus hati terhadap-Nya. 



Badai Kehidupan

3. Ribut Tidak

Dapat

Menghalang

Tujuan Tuhan.



Badai Kehidupan

Matias 8
26Yesus menjawab, "Mengapakah kamu takut? Begitu tipis kepercayaanmu
kepada-Ku!" Dia pun bangun menegur angin dan ombak itu. Serta-merta
semuanya tenang sekali. 
27Para murid Yesus tercengang lalu berkata, "Angin dan ombak pun 
mengikut perintah-Nya. Siapakah orangnya ini?"

3.1 Tuhan boleh
mententeramkan badai.

3. Ribut Tidak

Dapat

Menghalang

Tujuan Tuhan.



Badai Kehidupan

Yesaya 43 
2Apabila engkau mengharungi air,    
Aku akan menyertaimu,
dan engkau tidak akan dihanyutkan
saat mengharungi sungai.
Apabila engkau berjalan melalui api, 
engkau tidak akan dihanguskan,dan
nyala api tidak akan membakarmu,

3.2 Tuhan boleh memikul
kamu melalui badai

3. Ribut Tidak

Dapat

Menghalang

Tujuan Tuhan.



Mana kah Engkau Tuhan?





Jejak Kaki
Suatu malam aku bermimpi
Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan
Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan
adegan hidupku

Di tiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir
Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan.

Ketika adegan terakhir terlintas di depanku
Aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir.

Di situ hanya ada satu pasang jejak.
Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang 
tersulit Dan paling menyedihkan dalam hidupku.



Hal ini menganggu perasaanku maka aku
bertanya Kepada Tuhan tentang keherananku itu.

Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan
mengikut Engkau, 

Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku
sepanjang jalan,

Namun ternyata pada masa yang paling sulit
dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak.

Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat
aku sangat membutuhkan Engkau, 

Engkau meninggalkan aku



Tuhan berbisik, 
Anakku yang Kukasihi,
Aku mencintai kamu dan takkan
meninggalkan kamu pada saat sulit
dan penuh bahaya sekalipun.
Ketika kamu melihat
hanya ada satu pasang jejak, 
ltu adalah ketika
Aku menggendong kamu.”



Badai Kehidupan

Ulangan 1:31 (Deuteronomy 1) 
Begitu juga di gurun. Di sana kamu
telah melihat bagaimana Tuhan, 
Allahmu, mendukungmu di 
sepanjang jalan yang kamu tempuh
seperti seseorang mendukung
anaknya, sampai kamu tiba di 
tempat ini.

3.2 Tuhan boleh memikul
kamu melalui badai

3. Ribut Tidak

Dapat

Menghalang

Tujuan Tuhan.



Adakala Tuhan 
mententeramkan badai

Adakala Tuhan 
mengizinkan badai
tetapi memberi

sejahtera dalam hati
kita



Ketahui bahawa:
•Ribut Akan Berlaku dan harus kita bersedia
•Ribut Tidak Dapat Menyembunyikan Wajah Tuhan.
•Ribut Tidak Boleh Menghalang Tujuan Tuhan

Kesimpulan







Kawan Saya Hien – Perkongsian Ravi Zacharias

My Friend Hien Pham by RaviZacharias.mp4


Penerapan
1 Menaruh harapan dan kepercayaan dalam Yesus
• Dia sentiasa bersama kita

❖ Dia Sendiri telah berjanji: "Aku tidak sekali-kali akan meninggalkanmu. Aku
tidak sekali-kali akan membiarkanmu." Ibrani 13:5

• Tidak ada apa badai yang boleh memisahkan kita
dari kasih sayang Tuhan 

❖ “ baik apa pun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat
memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus, Tuhan 
kita” Roma 8:29

• Rancangan Nya untuk kita baik
❖ “Aku tahu rancangan-rancangan yang Kubuat bagi kamu,' demikianlah

firman Tuhan, 'iaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk
mengurniakan kepada kamu masa depan dan harapan”. Yeremiah 29:11



24"Sesiapa yang mendengar dan
menurut kata-kata-Ku ini ibarat orang 
bijak yang membina rumah di atas batu. 
25Hujan mencurah, banjir melimpah dan
angin kencang melanda, tetapi rumah
itu tidak runtuh kerana berasaskan
batu. 
26Sesiapa yang mendengar tetapi tidak
menurut kata-kata-Ku ini ibarat orang 
bodoh yang membina rumah di atas
pasir. 27Hujan mencurah, banjir
melimpah dan angin kencang melanda, 
lalu runtuhlah rumah itu, punah ranap!" 

2. Bina kehidupan atas firman Tuhan



Whose 
voice are 

you 
listening 

to?

Suara
siapa yang 

engkau
mendengar?

Domba-domba-Ku mendengar suara-Ku. 
Aku mengenal mereka dan mereka mengikut-Ku. 
Yohanes 10 :27

Kesimpulan / Penerapan



• Bagaimana dengan kita? 
• Apakah asas pembinaan rumah atau

hidup kita?

• Bila kita menghadapi badai
kehidupan, ada kah Firman Tuhan 
yang amat kita hargai dan memberi
kita harapan dan dorongan?

Hien Pham sanggup mengutip muka-surat yang 
dikoyak dari Alkitab dan dibuang dalam tong sampah
untuk membaca setaip malam kerana dia sangat
menghargai firman Tuhan.



Mana kah awak letak kepercayaan awak? 

• pendapat manusia / pakar dunia atau

• Yesus dan pengutus Nya seperti Paulus.

• Bukan saja mendengar tapi
menurut firman Tuhan – apa dia
satu pekara yang saya mesti
lakukan dari apa yang saya dengar
hari ini? 



Ku Mau Cinta Yesus

KU MAU CINTA YESUS.mp4

