
FOCUS ON ME
Not The Storm 

Matius 14 : 22 - 27

LIHAT PADA YESUS BUKAN PADA BADAI



Setelah memberi makan 5000 orang 
dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, 
Yesus memerintahkan murid-murid -
Nya untuk menyebrang,
Sedangkan IA sendiri mengambil
waktu untuk berdoa seorang diri
(Matius 14 : 22 - 23 ) 

Sementara itu ditengah pelayaran, perahu
murid-murid di ombang ambingkan oleh 
angin sakal

Angin sakal adalah angin ribut yang datang
secara tiba-tiba,  tanpa gejala awal.

Dan jelas ini sangat mengancam
keselamatan mereka.
Disaat seperti inilah Yesus muncul dan 
menolong mereka
dengan berjalan diatas air  



Matius 14 : 22 - 27

22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik 
keperahu dan mendahului-NYA ke sebrang , sementara itu Ia
menyuruh orang banyak pulang.

23. dan  setelah orang banyak itu disuruh-Nya pulang, Yesus naik 
keatas bukit untuk berdoa seorang diri, Ketika hari sudah malam, 
IA sendirian disitu.

24. Perahu murid-murid-Nya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai
dan di ombang - ambingkan gelombang karena angin sakal.

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

26. Ketika murid-murid-Nya  melihat Dia berjalan diatas air, Mereka
terkejut dan berseru: ”Itu hantu”, lalu berteriak-teriak karena
takut.

27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka: 

“Tenanglah ..Aku ini jangan TAKUT”



Yesus adalah penolong

1. YESUS  TAHU PERSIS PERSOALAN MANUSIA
- 23. dan setelah orang banyak itu disuruh-Nya pulang, 

Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri,
Ketika hari sudah malam IA sendiran disitu.

- 24. Perahu murid-murid-Nya sudah beberapa
mil jauhnya dari pantai dan di ombang ambingkan
gelombang karena angin sakal

Namun Ketika murid-murid menghadapi gelombang dan 
Angin Sakal Yesus tahu .. Dan Ia segera muncul



2. YESUS MENOLONG TEPAT PADA WAKTUNYA
25. Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka
berjalan di atas air

Contoh pertolongan tepat waktu:
Ketika Lazarus masih sakit, Marta dan Maria telah memberi khabar 
kepada Yesus (Yohanes 11 : 3)
Namun setelah mendengar itu Yesus malah sengaja menunda
kedatangan-Nya 2hari (6) dan setelah itu Dia datang tetapi Lazarus 
sudah 4 hari dikubur



3. YESUS ADALAH PENOLONG YANG BERADA DIATAS PERSOALAN 

Tapi mengapa IA perlu berjalan diatas AIR?
Bukankah kalua  Dia mau Dia bisa langsung berada diatas
Perahu? Atau bisa saja IA menenangkan dari jauh Danau
yang sedang bergelora itu.

Yesus berjalan diatas air sebab ada makna simbolis
yang Yesus hendak tunjukan kepada murid-murid 
Bukan unjuk kekuasaan. Atau pamer.

INGAT ! Bahwa yang menjadi ancaman bagi murid-murid 
Adalah GELOMBANG ITU.. 
Dengan berjalan diatas air Yesus ingin berkata bahwa segala
persoalan,tantangan, ancaman dan ketakutan
HANYA BERADA DIBAWAH TELAPAK KAKI YESUS

- 25  Yesus Datang berjalan di atas Air 
- 26  Murid2 ketakutan
- 27  Yesus berkata kepada Mereka
“ TENANGLAH! AKU INI, JANGAN TAKUT” 



YESUS  pernah menjadi manusia sejati, kaki-Nya 
pernah menapaki bukit-bukit
dan lembah Palestina,

Hati Nya pernah dijamah oleh kesedihan-
kesedihan dan kelemahan-kelemahan manusia, 
Itulah sebabnya… IA juga dapat mengerti dan 
menjadi sahabat bagi kita .yang susah dan sedih. 

Kalau kita dalam persoalan, 
pergumulan,kesedihan,ketakutan, kesakitan.

IA ..TAHU semua persoalan kita.. IA mengerti
kegalauan Hatimu. Oleh sebab itu

Berserulah pada-Nya dan FOCUS kepada NYA

FOCUS ON ME, not the storm 



PESAN FIRMAN TUHAN :
Apapun dan bagaimanapun besarnya
persoalan Anda.INGATLAH bahwa
semuanya itu hanya berada dibawah
TELAPAK KAKI YESUS

Kalau memandang persoalan
Maka persoalan itu kelihatan sangat besar

Kalau kita memandang kepada YESUS
Maka semua persoalan menjadi kecil

Ketahanan kita terhadap masalah
tergantung pada kemana

MATA KITA DIARAHKAN

- YESUS ADALAH PENOLONG

- YESUS MENOLONG TEPAT 
WAKTU

- YESUS BERADA DIATAS 
PERSOALAN

- TETAP PERCAYA DAN BERDOA 

- YESUS BERKATA  AKU INI  
JANGAN TAKUT



Nama TUHAN adalah
MENARA yang KUAT,
ke sanalah orang 
benar berlari dan ia
menjadi selamat.

Amsal 18 : 10

FOCUS ON ME, not the storm



Mazmur 37 : 5
Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah
kepada-Nya, dan Ia akan bertindak;


