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RESTING
in the STORM

DAY

?
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Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau
Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara

Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, 
sebab mereka penjala ikan.

Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah
Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia."

Markus 1 : 16 - 17

Panggilan awal Kristus untuk orang-orang yang akan melakukan tujuan

penginjilan dunia bersamaNya adalah panggilan untuk PEMURIDAN. 

35 Pada hari itu, waktu hari sudah 
petang, Yesus berkata kepada mereka: 

"Marilah kita bertolak ke 
seberang."
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seberang menunjuk pada takdir-ilahi kita, 
rancangan dan TUJUAN Tuhan bagi hidup

kita.
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36 Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu 
bertolak dan membawa Yesus beserta dengan 

mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk 
dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. 
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37  Lalu mengamuklah taufan yang sangat 

dahsyat dan ombak menyembur masuk ke 
dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh 

dengan air. 

38  Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di 
sebuah tilam. Maka murid-murid-Nya 

membangunkan Dia dan berkata kepada-Nya: 
"Guru, Engkau tidak perduli kalau kita binasa?" 
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39 Iapun bangun, menghardik angin itu dan 

berkata kepada danau itu: "Diam! Tenanglah!" 

Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh

sekali. 

40  Lalu Ia berkata kepada mereka: 

"Mengapa kamu begitu takut? Mengapa

kamu tidak percaya?" 
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Panggilan awal Kristus untuk orang-orang yang akan melakukan tujuan

penginjilan dunia bersamaNya adalah panggilan untuk PEMURIDAN. 

Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau
Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara

Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, 
sebab mereka penjala ikan.

Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah
Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia."

Markus 1 : 16 -17

ginosko
involves

experiential 
knowledge not 

merely the 
accumulation of 

known facts.
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ginosko is when you 
experientially learn 

something, either in 
a classroom or more 

often in the 
classroom of life. 

Ginosko is that 
knowledge that 

comes by obeying 
the Lord.

38  Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di 
sebuah tilam. Maka murid-murid-Nya 

membangunkan Dia dan berkata kepada-Nya: 
"Guru, Engkau tidak perduli kalau kita binasa?" 
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Kebisingan dalam jiwa
Suara obrolan tanpa henti. Komentar terus menerus tentang
segala macam hal. ‘Siaran ulang’ dari obrolan receh dengan

seorang teman. Fantasi-fantasi kita... bukan hanya fantasi
seksual, fantasi balas dendam terhadap musuh pilihan kita.

Kekuatian... bagaimana bila?

TRANSISI
PERUBAHAN sifatnya situasional:

Pindah lokasi, pensiun, pergantian 

posisi dalam organisasi, dll. 

TRANSISI sifatnya psikologis
Proses tiga fase yang dilalui seseorang
selagi mereka menginternalisasi dan 
menerima semua dampak yang 
disebabkan oleh terjadinya perubahan. 
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TRANSISI

Titik awal dari suatu TRANSISI 

adalah ‘ending’ yang harus kita

lakukan, untuk meninggalkan

situasi yang lama atau identitas

yang lama. 

Jaga mulut

…"Guru, Engkau 

tidak perduli kalau 

kita binasa?" 
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Goncangan 

BADAI akan 

meluapkan isi 

hati kita yang 

sesungguhnya. 

39 Iapun bangun, menghardik angin itu dan 

berkata kepada danau itu: "Diam! Tenanglah!" 

Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh 

sekali. 
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40  Lalu Ia berkata kepada mereka : 

"Mengapa kamu begitu takut? Mengapa 

kamu tidak percaya?" 

Belajar hadapi BADAI

Yesus tidak dibangunkan 

oleh badai topan, tapi 

oleh seruan panik dari 

murid-muridNya
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Lautan tenang tidak pernah menghasilkan

pelaut yang tangguh

Pelaut yang tangguh adalah ‘produk’ dari
ombak dan badai yang mengamuk di 

tengah samudera

Lautan tenang tidak pernah menghasilkan 

pelaut yang tangguh

The raging storm reveal  the  ‘’real’’ sailor.
Badai dan ombak akan menyingkapkan kondisi

jiwa si pelaut
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