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HELP FROM ABOVE #3 
PERTOLONGAN DARI ATAS #3 

MIRACLES FROM ABOVE - MUJIZAT DARI ATAS 
 
 
PEMBUKAAN: 
Di bagian ketiga dari seri Help From Above ini, kita akan 
membahas tentang Miracle From Above atau Mujizat 
yang berasal dari Atas. Saya berdoa anda membuka hati 
dan tangkap rhema hari ini dengan penuh iman 
sehingga miracle from above sungguh terjadi dalam 
hidup anda. 
 
I. TUHAN MASIH MENGERJAKAN MUJIZATNYA BAGI 

KITA SEKARANG. 
a. Yesaya 59:16 Ia melihat bahwa tidak seorang pun 

yang tampil, dan Ia tertegun karena tidak ada yang 
membela. Maka tangan-Nya sendiri memberi Dia 
pertolongan, dan keadilan-Nyalah yang membantu 
Dia.  

 Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa 
kini: Ia heran bahwa tak ada yang tampil dan tak 
ada yang membela. Maka Ia memakai kuasa-Nya 
sendiri untuk menyelamatkan dan memberi 
mereka kemenangan. 

- Seperti yang kita pelajari minggu lalu, Tuhan bisa 
menolong dan menyelamatkan kita dengan 
berbagai cara. 
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b. Dengan cara apapun Tuhan memilih untuk 
bekerja, semuanya itu disebut: Miracles from 
Above (Mujizat dari Atas).  

 MUJIZAT DARI ATAS YANG PERTAMA yang Tuhan 
berikan ADALAH MUJIZAT KESELAMATAN DARI 
DOSA DAN NERAKA  

- Yesaya 63:8-9   8 Bukankah Ia berfirman: "Sungguh, 
merekalah umat-Ku, anak-anak yang tidak akan 
berlaku curang," MAKA IA MENJADI 
JURUSELAMAT MEREKA 9 DALAM SEGALA 
KESESAKAN MEREKA. BUKAN SEORANG DUTA 
ATAU UTUSAN, MELAINKAN IA SENDIRILAH YANG 
MENYELAMATKAN MEREKA; DIALAH YANG 
MENEBUS MEREKA DALAM KASIH-NYA DAN 
BELAS KASIHAN-NYA. Ia mengangkat dan 
menggendong mereka selama zaman dahulu kala. 

 MUJIZAT DARI ATAS YANG BERIKUTNYA ADALAH 
BERBAGAI MACAM MUJIZAT YANG KITA 
BUTUHKAN SEMENTARA KITA MASIH HIDUP DI 
DUNIA INI. 

 Banyak lagi kisah-kisah mujizat besar yang Tuhan 
kerjakan di jaman Perjanjian Lama. 

 Tetapi memasuki Perjanjian Baru, mujizat 
bukannya semakin berkurang tetapi justru 
semakin menjamur. 

 Dan berita baiknya, kita ada di jaman Roh Kudus 
dan kita berada di akhir jaman.  
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II. MUJIZAT DARI ATAS YANG DIALAMI YOSUA. 
a. Yosua 10:8-14    8 Berfirmanlah TUHAN kepada 

Yosua: "Janganlah takut kepada mereka, sebab 
Aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak 
seorang pun dari mereka yang akan dapat 
bertahan menghadapi engkau." 9 Lalu Yosua 
menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah 
semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. 10 
DAN TUHAN MENGACAUKAN MEREKA DI DEPAN 
ORANG ISRAEL, sehingga Yosua menimbulkan 
kekalahan yang besar di antara mereka dekat 
Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-
Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat 
Azeka dan Makeda. 11 Sedang mereka melarikan 
diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-
Horon, maka TUHAN MELEMPARI MEREKA 
DENGAN BATU-BATU BESAR DARI LANGIT, sampai 
ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena 
hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh 
oleh orang Israel dengan pedang. 12 Lalu Yosua 
berbicara kepada TUHAN pada hari TUHAN 
menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel; 
ia berkata di hadapan orang Israel: "Matahari, 
berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan, di 
atas lembah Ayalon!" 13 MAKA BERHENTILAH 
MATAHARI DAN BULAN PUN TIDAK BERGERAK, 
sampai bangsa itu membalaskan dendamnya 
kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis 
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dalam Kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak 
di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-
kira sehari penuh. 14 Belum pernah ada hari seperti 
itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa TUHAN 
mendengarkan permohonan seorang manusia 
secara demikian, SEBAB YANG BERPERANG UNTUK 
ORANG ISRAEL IALAH TUHAN. 

 Waktu itu Yosua sedang berperang melawan 5 raja 
orang Amori. 

 Bagaimana Yosua bisa memenangkan 
peperangannya? Kuncinya adalah Miracles from 
Above! Mujizat dari Atas! 

 
III. 3 RAHASIA MENGALAMI MUJIZAT DARI ATAS 
1. BANGUN KONEKSI YANG KUAT DENGAN TUHAN. 
 Semua mujizat kemenangan ini diawali di ayat 8 

dimana Tuhan bicara kepada Yosua: Jangan takut, 
aku akan menyerahkan mereka, mereka tidak akan 
bertahan di hadapanmu. 

 KEINTIMAN DENGAN TUHAN ADALAH BAHAN 
MENTAH MUJIZAT. 

2. BANGUN IMAN YANG KUAT. 
 Mujizat berbanding lurus dengan iman! Ada iman, 

ada mujizat!  
 Begitu Yosua dengar rhema dari Tuhan bahwa dia 

akan menang, maka dia tangkap rhema itu dengan 
iman kuat! 
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 Sama halnya dengan keadaan saat ini: Gereja kita 
adalah gereja yang tidak kekurangan rhema. 

- Tetapi ada satu jenis jaga hati yang paling penting 
bagi orang Kristen: JAGA HATI TETAP KOKOH 
PERCAYA KEPADA TUHAN! Maka dari situlah akan 
terpancar kehidupan, kemenangan, terobosan, 
dan mujizat dari Tuhan! 

3. BERANI BERGERAK DALAM DIMENSI KUASA DAN 
PROFETIK. 

 Yosua mengalami Mujizat dari Atas, karena Yosua 
berani bergerak dalam dimensi kuasa dan 
profetik. 

 Sama seperti Yosua, saya mengajak kita kembali 
menyadari dan melihat diri kita sebagai anak-anak 
Tuhan yang penuh kuasa. 

 Keadaan ini sama seperti yang pernah di alami 
Musa.  

 Sama seperti Musa dan Yosua, kalau saudara rindu 
hidup saudara dipenuhi dengan tanda ajaib dari 
sorga, maka anda perlu melatih untuk berkata-
kata dengan penuh kuasa dan pengurapan. 

- 1 Raja-raja 17:1 Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, 
dari Tisbe-Gilead, kepada Ahab: "Demi Tuhan yang 
hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya 
tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-
tahun ini, kecuali kalau kukatakan." 
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PENUTUP: 
Mujizat tidak hanya terjadi di masa lampau, bahkan 
percayalah di akhir jaman ini, Tuhan akan mengerjakan 
demonstrasi mujizat dalam skala yang jauh lebih besar 
dan lebih sering. Dengan cara yang ajaib Dia akan 
mendemonstrasikan Mujizat dari Atas. Pastikan bangun 
koneksi yang kuat dengan Tuhan dan bangkit dalam 
iman serta mulai berani bergerak dalam dimensi kuasa! 
 


