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BLESSINGS FOR ALL SEASONS #4 
BERKAT UNTUK SEMUA MUSIM #4 
FLY HIGH - TERBANG TINGGI 
 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini saya akan membagikan kepada kita semua 
sebuah Firman Tuhan yang berjudul: Fly High atau 
Terbang Tinggi.  
 
I. 7 KATEGORI PERGERAKAN. 
a. Sadarilah bahwa di tahun 2021 ini, Tuhan ingin 

bawa kita untuk Terbang Tinggi.  
◼ Yesaya 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-

nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan 
kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak 
menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi 
lelah. 

b. 7 Kategori Pergerakan: 
1. Kemunduran 
◼ Pergerakan yang ini: bergerak, tapi bukannya maju, 

malah mundur.  
2. Tidak Bergerak. 
◼ Pergerakan yang ini: tidak maju, tapi juga tidak 

mundur. Jadi diam di tempat. Tidak ada 
pergerakan.  
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3. Merangkak.  
◼ Pergerakan yang ini: maju tapi sangat lambat!  
4. Berjalan. 
◼ Pergerakan yang ini: bergerak maju dengan 

kecepatan rata-rata.  
5. Berlari.  
◼ Pergerakan yang ini: Maju dengan cepat!  
6. Terbang seumpama Rajawali. 
◼ Pergerakan yang ini: Pergerakan yang sangat cepat 

bebas hambatan!  
- Yesaya 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-

nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan 
kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak 
menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi 
lelah. 

◼ Saya percaya ini yang Tuhan juga ingin kita alami di 
tahun yang baru ini: Terbang! Bukan. Hanya 
berjalan atau berlari, tapi terbang!  

7. Dibawa Terbang Tinggi. 
◼ Pergerakan yang ini: Bukan kita yang mengepakkan 

sayap untuk terbang, tapi Tuhan sendiri yang akan 
mengepakkan sayapnya untuk membawa kita 
terbang lebih Tinggi, melampaui segala 
kemampuan kita.  

◼ Keluaran 19:3-4.  3 Lalu naiklah Musa menghadap 
Allah, dan TUHAN berseru dari gunung itu 
kepadanya: "Beginilah kaukatakan kepada 
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keturunan Yakub dan kauberitakan kepada orang 
Israel: 4 Kamu sendiri telah melihat apa yang 
Kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana Aku 
telah mendukung kamu di atas sayap rajawali dan 
membawa kamu kepada-Ku. 

◼ Perhatikan baik-baik: Di ayat ini ditulis bahwa 
bukannya mereka yang terbang, tapi Tuhan yang 
membawa mereka untuk terbang di atas sayapNya 
yang Kuat!!! 

◼ Ini yang dialami Bangsa Israel: Bukan dengan Kuat, 
bukan dengan gagah, mereka bisa bebas dari 
perbudakan Mesir; tapi dengan Roh Allah saja, 
mereka mengalami kemerdekaan yang luarbiasa!  

◼ Seperti inilah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup 
anda di tahun yang baru ini: Tuhan sendiri yang akan 
membawa kita terbang tinggi di atas sayapNya 
yang Kuat!  

◼ Kesaksian:  
 
II. 2 SAYAP YANG DIBUTUHKAN UNTUK TERBANG 

TINGGI. 
a. Kita harus mengerti bahwa untuk terbang tinggi, 

kita butuh 2 sayap!  
◼ Baik burung Rajawali, maupun pesawat terbang, 

untuk bisa terbang Tinggi, butuh 2 sayap!  
◼ 1 sayap saja tidak cukup! Kita harus punya kedua 

sayapnya untuk bisa terbang Tinggi!  
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b. Pertanyaannya: 2 Sayap itu apa?  
◼ 1 Korintus 1:22-24.  22 Orang-orang Yahudi 

menghendaki tanda dan orang-orang Yunani 
mencari hikmat, 23 tetapi kami memberitakan 
Kristus yang disalibkan: untuk orang-orang Yahudi 
suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan 
Yahudi suatu kebodohan, 24 tetapi untuk mereka 
yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang 
bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan 
hikmat Allah. 

- Perhatikan baik-baik: 'Orang Yahudi menghendaki 
Tanda' - ini berbicara tentang Tanda ajaib/Mujizat! 
Untuk mengerjakan mujizat, butuh Kekuatan/Kuasa 
Allah!  

- Sedangkan 'orang Yunani mencari hikmat' - kita 
harus sadar bahwa hikmat yang sejati hanya ada di 
dalam Tuhan, jadi kita butuh hikmat Allah!  

c. Saya perhatikan: Sebagian orang lebih mudah 
bergerak dengan kuasa Allah, sebagian lagi lebih 
mudah menangkap hikmat Allah!  

◼ Akan tetapi kalau anda mau belajar untuk 
menangkap kuasa sekaligus hikmat Allah, maka 
pergerakan anda bukan lagi cepat, tapi tidak Masuk 
akal bagi orang lain, sebab sayap Tuhan yang Kuat itu 
yang akan membawa anda terbang Tinggi dengan 
ajaib!  

d. Yang Pertama: Bagaimana kita bisa Terbang Tinggi 
dengan Kuasa Tuhan?! 



Outline Kotbah Minggu, 28 Februari 2020 – Blessings for All Seasons #4 

 5 of 9 

◼ Kisah 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan 
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea 
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." 

◼ Kuncinya adalah KEPENUHAN ROH KUDUS!  
◼ Ini yang Sudah kita pelajari selama lebih dari 2 

tahun, dan sungguh-sungguh banjir mujizat yang 
sangat spektakuler terjadi di tengah-tengah kita!  

◼ Akan tetapi untuk kita mengalami apa yang 
direncanakan Tuhan untuk tahun ini, yaitu: 
Terbang Tinggi!; maka Tuhan mau memperlengkapi 
kita dengan sayap yang berikutnya, yaitu: Hikmat 
Allah!  

e. Yang Kedua: Bagaimana kita bisa Terbang Tinggi 
dengan Hikmat Tuhan?! 

◼ Keluaran 19:4-5.  4 Kamu sendiri telah melihat apa 
yang Kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana 
Aku telah mendukung kamu di atas sayap rajawali 
dan membawa kamu kepada-Ku. 5 Jadi sekarang, 
jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-
Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu 
akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari 
antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya 
seluruh bumi. 

f. Itu sebabnya semua detil Perjanjian Berkat yang 
Sudah kita pelajari selama sebulan ini: Turutilah! 
Dengarkanlah! Terimalah! Lakukanlah! 
Berpeganglah! Maka Tuhan sendiri yang akan 
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membawa anda terbang Tinggi dengan sayapNya 
yang Kuat! Apa itu yang ada dalam Perjanjian 
Berkat? 

1. Maleakhi 3:10  Bawalah seluruh persembahan 
persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, 
supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan 
ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku 
tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit 
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan. - (Persembahan Persepuluhan) 

2. Ulangan 28:12 TUHAN akan membuka bagimu 
perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, 
untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya 
dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga 
engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, 
tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. - 
(Jangan Berhutang!) 

3. 2 Korintus 9:6-7    6 Camkanlah ini: Orang yang 
menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan 
orang yang menabur banyak, akan menuai banyak 
juga. 7 Hendaklah masing-masing memberikan 
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati 
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang 
yang memberi dengan sukacita. - (Berani Menabur 
Benih Profetik!) 

4. Ibrani 1:9  Engkau mencintai keadilan dan membenci 
kefasikan; sebab itu Allah, Allah-Mu telah mengurapi 
Engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, 
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melebihi teman-teman sekutu-Mu." - (Kekudusan 
dan Integritas) 

5. Amsal 22:29  Pernahkah engkau melihat orang yang 
cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia 
akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang 
hina. - (Jadilah Sangat Terampil dalam Pekerjaan 
anda! / Skillful / Ahli) 

6. Amsal 21:5  Rancangan orang rajin semata-mata 
mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang 
tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. - 
(Kerajinan dan Kedisiplinan) 

◼ Hanya dan Hanya kalau kita komit untuk berpegang 
pada Perjanjian Berkat Tuhan itu, maka Tuhan yang 
akan mendukup kita terbang Tinggi di atas 
sayapNya yang Kuat! 

◼ Satu lagi yang saya mau garisbawahi dalam 
Perjanjian Berkat Tuhan adalah kita harus belajar 
bergerak secara profetik!  

7. Yeremia 33:3 Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan 
menjawab engkau dan akan memberitahukan 
kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak 
terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui. - 
(Bergerak Secara Profetik!) 

g. Untuk Bisa Terbang Tinggi, maka kita harus 
BELAJAR BEKERJA SECARA PORFETIK MENGIKUTI 
TUNTUNAN ROH KUDUS. 

◼ KITA BERJALAN MAJU DENGAN LOGIKA / 
COMMON SENSE YANG BENAR. 
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◼ KITA BERLARI DENGAN MENGAPLIKASIKAN 
PRINSIP-PRINSIP FIRMAN TUHAN YANG KITA 
PAHAMI. 

◼ TAPI KITA AKAN TERBANG TINGGI DENGAN 
BERJALAN MENGIKUTI INSTRUKSI PETUNJUK DARI 
TUHAN. INILAH BERGERAK SECARA PROFETIK. 

h. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus: Dia bukan Hanya 
mempelajari Firman Allah yang tertulis, akan tetapi 
dia juga belajar begerak secara profetik mengikuti 
tuntunan Roh Kudus.  

◼ Kisah 16:7-10.  7 Dan setibanya di Misia mereka 
mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus 
tidak mengizinkan mereka. 8 Setelah melintasi 
Misia, mereka sampai di Troas. 9 Pada malam 
harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: 
ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru 
kepadanya, katanya: "Menyeberanglah ke mari dan 
tolonglah kami!" 10 Setelah Paulus melihat 
penglihatan itu, segeralah kami mencari 
kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena 
dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, 
bahwa Allah telah memanggil kami untuk 
memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 

◼ Coba perhatikan: Kalau mengikuti Rencana, maka 
Rasul Paulus harus masuk ke daerah Bitinia; akan 
tetapi karena dia bergerak secara profetik 
mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka dia bisa 
merasakan bahwa Roh Yesus tidak mengizinkan 
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mereka Masuk ke situ; bahkan Rasul Paulus bisa 
dapat penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di 
situ dan berseru kepadanya, katanya: 
"Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami!" Dari 
situ dia mengambil kesimpulan: Allah telah 
memanggil kami untuk memberitakan Injil ke 
Makedonia.  

i. Bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua bisa 
mengambil alih Tanah Perjanjian sebab mereka 
bergerak secara profetik mengikuti instruksi dari 
Tuhan: Menyeberang Sungai Yordan, Mengelilingi 
Yerikho 7 Hari dan pada Hari terakhir 7x, 
Membereskan dosa, Membagi pasukan menjadi 2 
melawan Ai, dst.  

j. Yusuf bisa menjadi perdana menteri dan diberkati 
Tuhan secara luarbiasa karena Yusuf bergerak secara 
profetik mengikuti instruksi dari Tuhan tentang 7 
tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan.  

◼ Jadi kalau anda mau dibawa Tuhan untuk Terbang 
Tinggi dengan sayapNya yang Kuat, maka 
belajarlah untuk Bergerak secara profetik 
mengikuti instruksi ilahi!  

 
PENUTUP: 
Belajar bekerja secara porfetik mengikuti tuntunan roh 
kudus dengan HIKMAT DAN KUASA-NYA. Maka kita akan 
dibawa Tuhan terbang  tinggi bagaikan rajawali. 


