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HELP FROM ABOVE #1 
PERTOLONGAN DARI ATAS #1 

THE DAY OF SALVATION 
HARI PENYELAMATAN 

       
PEMBUKAAN: 
Di bulan November ini kita akan masuk dalam sebuah 
seri kotbah dan rhema yang spesial, yaitu Help From 
Above atau Pertolongan Dari Atas. Saya percaya kalau 
kita berani percaya dan tangkap rhema firman Tuhan 
sepanjang bulan ini, maka saya yakin sebelum kita 
menutup tahun 2021 ini akan ada lonjakan mujizat 
pertolongan yang luarbiasa di tengah-tengah kita. Kalau 
saudara merasa selama 10 bulan di tahun 2021 ini 
begitu berat, maka di sisa tahun ini saudara akan 
melihat pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup 
anda. Di bagian pembuka ini, saya beri judul The Day of 
Salvation atau Hari Penyelamatan! 
 
I. ROH KUDUS ADALAH ROH PENGHIBUR DAN ROH 

PENOLONG. 
a. Jangan Lupa Bahwa Tahun 2021 Adalah Tahun Roh 

Kudus. 
 APAPUN KATA DUNIA, TETAPI BAGI KITA, TAHUN 

2021 INI TETAPLAH TAHUN ROH KUDUS. 
 Entah apa kata dunia, tetapi bagi kita, tahun ini 

tetaplah tahun Roh Kudus. 
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 Kita harus mengerti bahwa salah satu karya Roh 
Kudus adalah menghibur dan menolong. 

- Yohanes 16:7  Namun benar yang Kukatakan ini 
kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika 
Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur 
itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku 
pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. 

 Itulah yang terjadi dalam hidup Yusuf.  
 Kejadian 41:51 Yusuf memberi nama Manasye 

kepada anak sulungnya itu, sebab katanya: "Allah 
telah membuat aku lupa sama sekali kepada 
kesukaranku dan kepada rumah bapaku." 

 Selain Penghibur, dalam terjemahan New King 
James Version, kata ini memakai kata Helper. 

- John 16:7 (NKJV)  Nevertheless I tell you the truth. 
It is to your advantage that I go away; for if I do not 
go away, the Helper will not come to you; but if I 
depart, I will send Him to you. 

- TAHUN 2021 ADALAH TAHUN PERTOLONGAN 
HEBAT KARENA ROH KUDUS ADALAH PENOLONG 
YANG HEBAT! 

 
II. SEKARANGLAH MOMEN PENYELAMATAN ITU 

DATANG DALAM HIDUP ANDA! 
a. 2 Korintus 6:2 Sebab Allah berfirman: "Pada waktu 

Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, 
dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan 
menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini 
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adalah waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari 
ini adalah hari penyelamatan itu. 

 Pegang ayat ini jadi rhema dalam hidup anda: 
HARI INI ADALAH HARI PENYELAMATAN ITU! 

 Saudara masih ingat ada satu kisah penyelamatan 
di dunia yang sempat heboh pada tahun 2018 lalu. 

 Apa pelajaran dari kisah ini?  
b. Mazmur 46:1-2   1 Untuk pemimpin biduan. Dari 

bani Korah. Dengan lagu: Alamot. Nyanyian. 2 Allah 
itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, 
sebagai penolong dalam kesesakan sangat 
terbukti. 

 Mazmur 18:20 Ia membawa aku ke luar ke tempat 
lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan 
kepadaku. 

c. RAHASIA UTAMA UNTUK MENERIMA 
PERTOLONGAN DARI ATAS. 

 Lihat kembali dua ayat yang sudah kita baca dan 
kita bisa menemukan kunci rahasia penyelamatan 
dari Tuhan. 

- 2 Korintus 6:2 Sebab Allah berfirman: "PADA 
WAKTU AKU BERKENAN, Aku akan mendengarkan 
engkau, dan pada hari AKU MENYELAMATKAN, 
Aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu 
ini adalah waktu perkenanan itu; sesungguhnya, 
hari ini adalah hari penyelamatan itu. 
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- Mazmur 18:20 Ia membawa aku ke luar ke tempat 
lapang, IA MENYELAMATKAN AKU, KARENA IA 
BERKENAN KEPADAKU. 

- Kalau kita lihat maka ada titik temu dari 2 ayat di 
mana Tuhan menyelamatkan, yaitu kata 
'BERKENAN'! 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, berkenan 
artinya: merasa senang, cocok, sesuai, dan dapat 
diterima di hati. 

 Jadi KUNCI MENERIMA PERTOLONGAN DARI ATAS 
ADALAH PERKENANAN TUHAN. 

 
III. KUNCI UNTUK MENERIMA FAVOR TUHAN 

(PERKENANAN TUHAN) 
1. MENJADI ANAK KESAYANGAN TUHAN. 
 Matius 3:17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang 

mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, 
kepada-Nyalah Aku berkenan." 

- Yeremia 31:20 Anak kesayangankah gerangan 
Efraim bagi-Ku atau anak kesukaan? Sebab setiap 
kali Aku menghardik dia, tak putus-putusnya Aku 
terkenang kepadanya; sebab itu hati-Ku terharu 
terhadap dia; tak dapat tidak Aku akan 
menyayanginya, demikianlah firman TUHAN. 

 Itu sebabnya kalau saudara mau jadi seseorang 
yang selalu hidup di dalam favor Tuhan, maka 
syarat pertama adalah jadi anak Tuhan. 
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- Yohanes 1:12 Tetapi semua orang yang menerima-
Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak 
Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 

 Setelah menjadi anak, jangan berhenti di tahap 
itu. Bertumbuhlah menjadi anak kesayangan di 
hati Tuhan. 

2. SELALU KENAKAN KASIH DAN SETIA PADA TUHAN. 
 Amsal 3:3 JANGANLAH KIRANYA KASIH DAN SETIA 

MENINGGALKAN ENGKAU! Kalungkanlah itu pada 
lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, 4 MAKA 
ENGKAU AKAN MENDAPAT KASIH DAN 
PENGHARGAAN DALAM PANDANGAN ALLAH 
SERTA MANUSIA. 

 Itulah yang terjadi dalam kehidupan Rut. 
 Rut 2:10-12.   10 Lalu sujudlah Rut menyembah 

dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata 
kepadanya: "Mengapakah aku mendapat belas 
kasihan dari padamu, sehingga tuan 
memperhatikan aku, padahal aku ini seorang 
asing?" 11 Boas menjawab: "Telah dikabarkan 
orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu 
yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah 
suamimu mati, dan bagaimana engkau 
meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu 
serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak 
engkau kenal.  12 TUHAN kiranya membalas 
perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya 
dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh TUHAN, 
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Allah Israel, yang di bawah sayap-Nya engkau 
datang berlindung." 

- Rut 2:15-16.   15 Setelah ia bangun untuk 
memungut pula, maka Boas memerintahkan 
kepada pengerja-pengerjanya: "Dari antara 
berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, 
janganlah ia diganggu; 16 bahkan haruslah kamu 
dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari 
onggokan jelai itu untuk dia dan 
meninggalkannya, supaya dipungutnya; janganlah 
berlaku kasar terhadap dia." 

 MILIKI HATI SEPERTI RUT YANG PENUH DENGAN 
KASIH DAN KESETIAAN! 

 
PENUTUP: 
Kunci menerima pertolongan dan penyelamatan dari 
atas adalah perkenanan Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang 
mengasihi Tuhan dan setia kepadaNya.  


