


Higher Level 1 - Greater Glory (Outline Kotbah Minggu, 2 September 2018) 

 1 of 7 

HIGHER LEVEL 1 - LEVEL LEBIH TINGGI 1 

GREATER GLORY - KEMULIAAN LEBIH BESAR 

 

 

PEMBUKAAN: 

Bulan ini adalah bulan yang spesial karena gereja kita 

akan memasuki usia ke-29. Saya percaya bahwa Tuhan 

sudah mempersiapkan perkara-perkara yang lebih 

besar lagi bagi gereja kita dan bagi seluruh jemaat 

Keluarga Allah. Itu sebabnya kita harus persiapkan diri 

kita sebaik mungkin! Itulah saya ingin membagikan 

sebuah pesan Tuhan yang sangat spesial menyongsong 

ulang tahun gereja kita, yaitu Higher Level atau Level 

Lebih Tinggi. Saya percaya tahun ini sementara kita akan 

merayakan ulang tahun gereja kita, sebenarnya Tuhan 

sedang membawa kita masuk ke level yang lebih tinggi, 

yaitu Kemuliaan yang Lebih Besar.  

 

I. TUHAN SEDANG BAWA GEREJA KITA MASUK KE 
HIGHER LEVEL. 
a. SANG SUTRADARA AGUNG SEDANG MEMBAWA 

KITA PADA GREATER GLORY. 
 TUHAN AKAN BAWA GEREJA KITA TETAP NAIK 

DAN TIDAK TURUN! 



Higher Level 1 - Greater Glory (Outline Kotbah Minggu, 2 September 2018) 

 2 of 7 

 Hagai 2:9  Adapun Rumah ini, kemegahannya 
yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang 
semula, firman TUHAN semesta alam, dan di 
tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, 
demikianlah firman TUHAN semesta alam." 
- The glory of this latter temple shall be greater 

than the former! Kemuliaan Rumah Tuhan yang 
akan datang akan jauh lebih besar daripada 
sebelumnya! 

b.  ‘DIBAWA KE HIGHER LEVEL’ artinya Tuhan tidak 
berhenti bekerja dalam hidup kita, sebaliknya 
Tuhan semakin dahsyat bekerja melalui kita.  
 TERUS DIPAKAI TIDAK SAMA DENGAN 

PERNAH DIPAKAI. 
 Jangan sampai kita menjadi seperti Saul yang 

pernah dipakai Tuhan, namun hanya singkat dan 
tidak bertahan sampai akhir hidupnya. Kita harus 
seperti Daud yang terus dipakai Tuhan sampai 
akhir hidup kita, putih rambut kita, tetap 
melayani Tuhan dan penuh kemuliaan. 

c. KESIAPAN KITA SANGAT MENENTUKAN SEBERAPA 
BESAR KEMULIAAN YANG AKAN KITA ALAMI DI 
LEVEL BERIKUTNYA DALAM HIDUP KITA! 
 Daud tadinya hanya seorang warga biasa. 

Sampai satu hari Saul menawari Daud untuk 
menjadi menantunya. Ini jelas sebuah lompatan 
besar! Ini ‘Higher Level’ dalam kehidupan Daud!  
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 1 Samuel 18:25-27 25 Kemudian berkatalah 
Saul: "Beginilah kamu katakan kepada Daud: Raja 
tidak menghendaki mas kawin selain dari seratus 
kulit khatan orang Filistin sebagai pembalasan 
kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk 
menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang 
Filistin. 26 Ketika para pegawainya 
memberitahukan perkataan itu kepada Daud, 
maka setujulah Daud menjadi menantu raja. 
WAKTUNYA BELUM GENAP, 27 TETAPI DAUD 
SUDAH BERSIAP, ia pergi dengan orang-orangnya 
dan menewaskan dari orang Filistin itu dua ratus 
orang serta membawa kulit khatan mereka; dan 
dalam jumlah yang genap diberikan merekalah 
semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi 
menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikhal, 
anaknya, kepadanya menjadi isterinya. 

 Saya suka dengan respon Daud. Alkitab 
mencatat sekalipun waktunya belum genap, 
tetapi Daud sudah bersiap! Dia segera pergi dan 
menewaskan 200 orang Filistin, padahal hanya 
100 yang diminta Saul. Artinya dia melakukan 2 
kali lipat! Ketika dia disuruh berjalan 1 mil, Daud 
berjalan 2 mil. Dan itu bisa dia lakukan karena dia 
siap! 

 Itu juga yang terjadi saat Daud menghadapi 
Goliat: 
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d. Saya percaya Tuhan juga rindu agar setiap kita 
mengalami babak baru yang lebih penuh kemuliaan 
dan kemenangan.  
 Seperti Daud, Tuhan juga mau angkat kita dari 

yang biasa menjadi lebih luar biasa. Lebih dari 
kerinduan kita, Tuhan terlebih rindu untuk 
membawa pelayanan kita, bisnis kita, keluarga 
kita, ke next level. TETAPI ITU HANYA BISA 
TERJADI JIKA KITA DALAM KONDISI YANG SIAP! 

 Demikian pula halnya dengan gereja Tuhan: 
HANYA GEREJA YANG SIAP, YANG DIBAWA 
TUHAN MASUK DALAM KEMULIAAN YANG LEBIH 
BESAR! 

 
II. KUNCI SUKSES MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK 

MASUK KEMULIAAN LEBIH BESAR. 
1. BELAJAR MENANTI-NANTIKAN TUHAN SAMPAI 

MENDAPATKAN HIKMAT DAN KUASA TUHAN.  
 Ini adalah SALAH SATU HAL YANG PALING 

SULIT dilakukan oleh kebanyakan orang: 
menanti-nantikan Tuhan sampai mendapatkan 
rhema dan kekuatan dari Tuhan! 

 Ini yang dilakukan oleh Yosua: Dia belajar 
untuk menanti-nantikan Tuhan sampai dia 
mendapatkan hikmat dan kuasa Tuhan! 

 Ini juga yang dilakukan oleh Maria: Maria 
memilih untuk duduk diam dekat kaki Yesus, 
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sehingga dia bisa mendapatkan yang terbaik yang 
sudah Tuhan sediakan baginya! 

 Itu sebabnya saya ajak kita semua sungguh-
sungguh belajar untuk menanti-nantikan Tuhan 
sampai kita mendapatkan hikmat dan kuasa 
Tuhan.  

 Kesaksian:  
2. BELAJAR BEKERJA KERAS SEPERTI SEOLAH-OLAH 

KEMENANGAN BERGANTUNG PADA USAHA KITA, 
DI WAKTU YANG SAMA, BERDOA KERAS KARENA 
MEMANG KEMENANGAN HANYA BERGANTUNG 
PADA TUHAN.  
 Ini yang dipelajari oleh Yosua melalui 

pertempuran melawan Orang Amalek:  
 Itu sebabnya, yang pertama, saya ajak kita 

semua untuk BEKERJA KERASlah seperti seolah-
olah kemenangan bergantung pada usaha kita!  

 Kesaksian: 
 Yang kedua, saya ajak kita semua BERDOA 

KERAS karena memang kemenangan hanya 
bergantung pada Tuhan. 

 Kesaksian:  
3. BELAJAR MENEGUHKAN DAN MENGUATKAN HATI 

DI MASA-MASA PALING SUKAR.  
 Satu kalimat yang terus-menerus Tuhan 

katakan kepada Yosua untuk mempersiapkan dia 
supaya bisa memimpin Bangsa Israel masuk 
Tanah Perjanjian adalah Kuatkan dan 
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Teguhkanlah hatimu! 
 Baca Yosua 1:6-9 6 Kuatkan dan teguhkanlah 

hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin 
bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan 
bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk 
diberikan kepada mereka. 7 Hanya, kuatkan dan 
teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, 
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh 
hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh 
hamba-Ku Musa; janganlah menyimpang ke kanan 
atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke 
manapun engkau pergi. 8 Janganlah engkau lupa 
memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi 
renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau 
bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang 
tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian 
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan 
beruntung. 9 Bukankah telah Kuperintahkan 
kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, 
Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau 
pergi." 

 Pertanyaannya: Mengapa satu pesan ini 
terus-menerus Tuhan perkatakan dan ulangi bagi 
Yosua?  

 Demikian pula halnya dengan kita, kalau kita 
ingin masuk di Tanah Perjanjian (Higher Level dan 
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Greater Glory), maka belajarlah untuk 
meneguhkan dan menguatkan hatimu! 

 Dan iman yang teguh seperti ini hasilnya 
luarbiasa: Penggenapi janji Tuhan! 
- Yosua 23:14  Maka sekarang, sebentar lagi aku 

akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab 
itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap 
jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik 
yang telah dijanjikan kepadamu oleh TUHAN, 
Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. 
Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada 
satupun yang tidak dipenuhi. 

 Kesaksian:  
 

PENUTUP: 

Saya berdoa ini yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup 
anda: Sementara kita belajar terus menguatkan dan 
meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka 
semua yang baik yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah, 
tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya digenapi 
bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. 


