


28 FEBRUARI 2021 

 

 

S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman Tuhan 
(Silahkan pilih 2 lagu berikut):
1. Taburlah Maka Engkau kan Menuai  
2. FirmanMu Tuhan P’lita Bagi Kaki ku 
3. Great Harvest (KA Worship) 
4. Kemuliaan Besar (KA Worship)
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: TIKET PERJALANAN 
Petunjuk: Pemimpin ice breaker membagikan kertas 
tertutup yang isinya tiket yang beraneka ragam boleh 
jadi tiket pesawat, tiket Kereta Api atau Tiket BUS atau 
tiket Kapal Laut. Sebelumnya coba ditanyakan lebih dulu 
jika masa Pandemi selesai atau sudah normal kembali 
dan saya ajak kita semua adakan satu perjalanan. 
Pilihlah perjalanan yang saudara inginkan, jika sudah 
perhatikan TIKET yang sudah dipilih dan bagaimana 
menyesuaikan tiket dan perjalanan yang dipilih? Tentu 
kita akan berdoa Profetik atau juga tetap beriman 
bahwa tiket yang ada bisa ditambahkan nilainya atau 



ditukar dengan mudah. Kita pasti ingin terbang tinggi 
bahkan menempuh kota-kota yang indah dan cantik 
pemandangannya. Jika tiket sudah tepat, ceritakanlah 
rencana Wisatanya.  
Tujuan: Kita akan  mengalami kehidupan 
bermakna/terbang tinggi bersama  Roh Kudus ketika 
Hikmat dan Kuasa Allah secara bersamaan kita lakukan 
dan praktekkan dengan Tuhan setiap hari. 
 

S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (50-

60 Menit)  
GOL  : Semua yang hadir melakukan dan mengalami 
kebenaran Firman Tuhan. 
Pertanyaan : Apa tema kotbah dan pelajaran-pelajaran 
yang disampaikan minggu lalu? 
 
BLESSINGS FOR ALL SEASONS #4 - BERKAT UNTUK 
SEMUA MUSIM #4 
FLY HIGH - TERBANG TINGGI                     
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan mensharingkan aplikasi firman Tuhan 
yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang 
‘BLESSINGS FOR ALL SEASONS #4 - BERKAT UNTUK 
SEMUA MUSIM #4 seri yang kedua dengan tema ‘FLY 
HIGH - TERBANG TINGGI’                                                                                  
 
 



I. 7 KATEGORI PERGERAKAN. 
a. TAHUN 2021 INI, TUHAN INGIN BAWA KITA UNTUK 

TERBANG TINGGI.  
◼ Yesaya 40:31  
b. 7 KATEGORI PERGERAKAN: 
1. KEMUNDURAN 
◼ Bergerak, tapi bukannya maju, malah mundur.  
2. TIDAK BERGERAK. 
◼ Tidak maju, tapi juga tidak mundur. Jadi diam di 

tempat. Tidak ada pergerakan.  
3. MERANGKAK.  
◼ Maju tapi sangat lambat!  
4. BERJALAN. 
◼ Bergerak maju dengan kecepatan rata-rata.  
5. BERLARI.  
◼ Maju dengan cepat!  
6. TERBANG SEUMPAMA RAJAWALI. 
◼ Pergerakan yang sangat cepat bebas hambatan!  -- 

Yesaya 40:31  
7. DIBAWA TERBANG TINGGI. 
◼ 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  
 
II. 2 SAYAP YANG DIBUTUHKAN UNTUK TERBANG 

TINGGI. 



a. UNTUK TERBANG TINGGI, KITA BUTUH 2 SAYAP!  
b. 1 Korintus 1:22-24  
- 'Orang Yahudi menghendaki Tanda' - Tanda 

ajaib/Mujizat! Untuk mengerjakan mujizat, butuh 
KEKUATAN/KUASA ALLAH!  

- Orang Yunani mencari hikmat' - hikmat yang sejati 
hanya ada di dalam Tuhan, kita butuh HIKMAT 
ALLAH!  

c. Sebagian orang lebih mudah BERGERAK DENGAN 
KUASA ALLAH, sebagian lagi lebih mudah 
MENANGKAP HIKMAT ALLAH!  

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

◼ Kisah 1:8  
◼ Kuncinya adalah KEPENUHAN ROH KUDUS!  
e. Bagaimana kita bisa Terbang Tinggi dengan Hikmat 

Tuhan?! 
◼ Keluaran 19:4-5  
f. Yang ada dalam Perjanjian Berkat? 
1. Maleakhi 3:10   
2. Ulangan 28:12  
3. 2 Korintus 9:6-7 
4. Ibrani 1:9   
5. Amsal 22:29   
6. Amsal 21:5   
7. Yeremia 33:3 - (Bergerak Secara Profetik!) 
g. BELAJAR BEKERJA SECARA PORFETIK MENGIKUTI 

TUNTUNAN ROH KUDUS. 



◼ KITA BERJALAN MAJU DENGAN LOGIKA / 
COMMON SENSE YANG BENAR. 

◼ 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. Kisah 16:7-10  
i. Bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua bisa 

mengambil alih Tanah Perjanjian sebab mereka 
bergerak secara profetik mengikuti instruksi dari 
Tuhan 

◼ 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     

 
PERTANYAAN: Minggu ini, Tuhan mengajarkan setiap 
kita tentang 7 kategori kegerakan, menurut Anda 
sedang ada ditingkat pergerakan yang manakah Anda 
saat ini? Mengapa? 
APLIKASI: Dibutuhkan Kuasa dan Hikmat Tuhan untuk 
kita bisa terbang tinggi mencapai janji Tuhan, lalu 
komitmen seperti apakah yang akan Anda ambil setelah 
mendengarkan firman Tuhan minggu ini, sehingga janji 
Tuhan itu digenapi atas hidupmu? Tulis dan sharingkan! 
  



DOA PROFETIK SESUAI FIRMAN (5-10 Menit) 
DOA SYAFAAT PROFETIK (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak dan menggerakkan anggota 
kelompok sel untuk berdoa profetik.
1. Tuaian jiwa-jiwa dan 1 Juta Pahlawan. 
2. Berdoa bagi bangsa Indonesia, kesatuan dan 

kesejahteraan bangsa. 
3. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat,  dan kesatuan 

yang solid dalam gereja kita. 
4. Urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas 

Gembala Sidang; Pdt. Obaja TS dan keluarga beserta 
hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. 

5. Pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan nama-nama 
yang ditulis di Kartu Penuai  dijamah serta 
diselamatkan 

 

KESAKSIAN: 

 
TSUNAMI MUJIZAT & JIWA-JIWA DISELAMATKAN DI 
KELUARGA ALLAH! 
Shallom Keluarga Allah. Nama saya Ovi, saya ingin 
berbagi sebuah kesaksian tentang bagaimana janji 
Tuhan digenapi dalam hidup saya. 
Berawal di tahun 2019, ketika saya memutuskan untuk 
mengundurkan diri dari perusahaan yang telah 
menaungi saya selama kurang lebih 3,5 tahun. Bukan 
keputusan yang mudah memang. Saya diberkati Tuhan 



dengan pekerjaan yang baik, dan teman-teman sekerja 
yang sudah saya anggap seperti keluarga. Keputusan ini 
muncul ketika di tahun kedua saya bekerja di 
perusahaan ini dan mulai mengalami stagnasi, dan pada 
akhirnya saya mulai jenuh. Di tahun yang sama saya juga 
mengalami masalah kesehatan, saya sering sakit-sakitan 
karena fisik saya, saya bekerja 6 hari dalam seminggu 
dan jarak rumah saya dengan kantor yang cukup jauh 
sekitar 34 KM. Dan ada beberapa kebijakan perusahaan 
yang membuat saya akhirya terkesan memaksakan diri 
untuk tetap bekerja. 
Singkat cerita, karena kurang istirahat, mental saya 
mulai terkena dampaknya. Saya menjadi gampang 
emosional, dan keluarga saya terutama orangtua 
terkadang menjadi pelampiasan atas emosi-emosi yang 
selama ini terpendam. Saya menyadari betul apa yang 
saya lakukan ini salah, tetapi saya sulit mengendalikan 
luapan emosi akibat kelelahan fisik dan jiwa ini. Suatu 
malam, saya berdoa kepada Tuhan dan meminta 
petunjukNya, saya ingin mengundurkan diri dari 
pekerjaan ini, dan beristirahat sejenak untuk kemudian 
kembali mencari pekerjaan baru. 
Pertengahan tahun 2019 saya secara resmi 
mengundurkan diri. Setelah pemulihan tubuh dan jiwa 
selama beberapa bulan, saya kemudian mencari 
pekerjaan baru lagi. Perusahaan satu ke perusahaan 
yang lain, namun tidak kunjung ada panggilan. Saya 
mulai putus asa, namun kemudian harapan saya 



kembali bangkit ketika beberapa perusahaan mulai 
memproses lamaran saya. Tetapi sekali lagi setiap akan 
mencapai tahap akhir atau selanjutnya saya gagal. 
Kegagalan demi kegagalan inilah yang membuat saya 
berpikir untuk menyerah. Di tengah kelelahan, 
keputusasaan, dan kesedihan tentang apa yang 
menimpa saya saat itu, saya mendengarkan rhema 
tahun 2020 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Rhema itu 
kemudian saya pegang teguh. Ketika kebimbangan dan 
ketidakmampuan saya melihat harapan di hari esok, 
rhema inilah yang menguatkan saya. Jatuh bangun iman 
saya hadapi, namun dalam kondisi seperti ini rasa ingin 
terus dekat dengan Tuhan justru muncul. Saya belajar 
untuk doa dan puasa agar lebih dalam lagi hubungan 
saya dengan Tuhan, sehingga peka mendengar petunjuk 
Tuhan. Kotbah Bapak Pdt. Obaja, Ps. Nita, Ps. Jo terus 
saya dengarkan berulang-ulang agar menjadi kekuatan 
dan petunjuk bagi saya dalam masa penantian janji 
Tuhan digenapi. Saya juga mendapat dukungan doa dari 
bapak Pdt. Obaja kala itu, dan setiap kata yang keluar 
dari doa itu saya amini dan imani. 
Hingga suatu hari, saya pun dilayani oleh tim doa 
Keluarga Allah, dari situ saya sungguh-sungguh 
mengalami kelepasan dari setiap kekecewaan dan sakit 
hati yang saya alami selama ini. Saya pun mulai bisa 
mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah 
menyakiti dan mengecewakan saya di masa lalu, 



sehingga Puji Tuhan kehidupan rohani saya pun mulai 
bertumbuh. 
Tuhan sungguh luarbiasa bekerja atas hidup saya, pada 
Desember 2020 saya mendapatkan panggilan di 2 
tempat sekaligus. Saya kemudian bertanya dan 
meminta petunjuk Tuhan, kemanakah saya harus 
melangkah? Dan doa saya terjawab, hati kecil saya 
mengatakan untuk memilih melanjutkan proses seleksi 
sebuah perusahaan di Jogja. Walaupun haru melalui 
beberapa seleksi yang cukup panjang, Puji Tuhan 
akhirnya saya pun diterima karena anugerah dan 
kebaikan Tuhan. 
Saat ini saya sudah bekerja di perusahaan ini. Saya 
melihat bahwa saya akan sangat berkembang dan 
mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan 
mengangkat saya naik di tempat ini, dan Puji Tuhan saya 
dikelilingi orang-orang yang sangat positif dan capable 
di bidangnya, yang membimbing saya dengan sangat 
baik selama proses training. Di minggu kedua masa 
percobaan, saya sudah tanda tangan perjanjian kerja 
permanen, serta saya mendapatkan fasilitas-fasilitas 
yang tidak saya dapatkan di perushaan saya dahulu. 
Bahkan pekerjaan ini tidak mengharuskan saya untuk 
berada di kantor untuk bekerja, namun bisa dilakukan 
dimanapun selama pekerjaan saya selesai tepat waktu. 
Setelah sekian lama sempat saya mengalami jatuh 
bangun, akhirnya Tuhan nyatakan janjiNya atas hidup 
saya. Tuhan juga mengajarkan saya untuk terus berpikir 



positif dan berjalan dalam petunjuk dan rencanaNya. 
Apa yang saya terima sekarang ini betul-betul membuat 
saya tercengang, karena doa-doa saya dijawab Tuhan 
melebihi apa yang saya pikirkan. Keadaan di luar saat ini 
memang sedang sulit, tetapi ketika melihat ke atas dan 
terus mencari wajahNya, saya mendapat ketenangan 
untuk melanjutkan hidup yang Tuhan kehendaki, 
sampai akhirnya janji itu digenapi di waktu yang tepat. 
Yesaya 60, Yesaya 41:10, dan Amsal 23:18 selalu 
menjadi kekuatan dalam hari-hari menanti janji Tuhan 
digenapi dalam hidup saya. 
Terimakasih Tuhan Yesus, Keluarga Allah, Pak Obaja, 
Pak Jo dan bu Nita, yang selalu mendorong kami untuk 
terus berjalan dalam rhema dan petunjuk Tuhan. Tuhan 
Yesus memberkati. 
 
Narasumber Kesaksian : Ovi – GBI Keluarga Allah 
 

S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
Dilakukan oleh KKS tujuannya untuk mengevaluasi dan 
merencanakan pertemuan kelompok sel yang akan 
datang. 
 
DOA PENUTUP (5 MENIT) 


