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HELP FROM ABOVE #4 
PERTOLONGAN DARI ATAS #4 

HEAVENLY ALLIANCE - ALIANSI SURGA 
 
 
PEMBUKAAN: 
Kali ini saya ingin membagikan sebuah Firman Tuhan 
yang berjudul : Heavenly Alliance atau Aliansi Surga 
(Persekutuan Surga/Koalisi Surga). Ini adalah bagian 
terakhir dari seri khotbah Help from Above atau 
Pertolongan dari Atas. 
 
I. UNTUK MENGALAMI PERTOLONGAN DARI ATAS, 

KITA PERLU JADI SEKUTU SURGA 
(beraliansi/berkoalisi dengan Surga). 

a. SEKUTU VS SETERU. 
 Dua kata ini sekilas agak mirip tetapi punya arti 

yang sangat bertolak belakang. 
- SEKUTU ARTINYA KAWAN; SEDANGKAN SETERU 

ARTINYA MUSUH. 
 Minggu lalu kita belajar tentang Yosua yang 

berperang melawan pasukan sekutu 5 raja bangsa 
Amori. 

 Hal yang kurang lebih sama juga terjadi saat 
bangsa Israel keluar dari Mesir dan harus 
menyeberangi Laut Teberau: mereka berkoalisi 
dengan Surga. 
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b. ALIANSI KERAJAAN ALLAH VS ALIANSI KERAJAAN 
KEGELAPAN 

 Hari ini saya tergerak untuk membahas sesuatu 
yang mungkin agak jarang kita bahas sebelumnya, 
yaitu: Perbedaan antara kerajaan Allah dan 
kerajaan kegelapan. 

 Kenapa saya digerakkan untuk membahas ini? 
Karena bahkan di jaman sekarang inipun, masih 
banyak orang yang meminta bantuan dan 
mengharapkan bantuan dari kerajaan kegelapan 
atau dari iblis. 

 Dan pasti yang namanya menjalin hubungan 
sekutu, akan ada komitmen dan perjanjian. 

 Masalahnya, anda harus tahu bahwa kerajaan 
kegelapan tidak punya kuasa! Mereka hanya 
punya tipu daya! Artinya pada akhirnya anda 
hanya akan menjadi korban penipuan dan 
mengalami kerugian besar! 

 2 Tawarikh 28:16-17, 20-23 16 Pada waktu itu raja 
Ahas menyuruh utusan kepada raja negeri Asyur 
untuk memohon bantuan. 17 Karena orang Edom 
telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta 
mengangkut tawanan-tawanan. 20 MAKA 
DATANGLAH TILGAT-PILNESER, RAJA NEGERI 
ASYUR, KEPADANYA, HANYA BUKAN MEMBANTU 
DIA, MELAINKAN MENYESAKKANNYA. 21 
Walaupun Ahas merampas barang-barang dari 
rumah TUHAN, dari rumah raja dan dari rumah-
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rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu 
kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu 
tidak menguntungkan dia. 22 Dalam keadaan 
terdesak itu raja Ahas ini, malah semakin berubah 
setia terhadap TUHAN.  23 Ia mempersembahkan 
korban kepada para allah orang Damsyik yang telah 
mengalahkan dia. Pikirnya: "Yang membantu raja-
raja orang Aram adalah para allah mereka; kepada 
merekalah aku akan mempersembahkan korban, 
supaya mereka membantu aku juga." Tetapi allah-
allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi 
dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh 
Israel. 

 APAKAH ANDA TAU BEDANYA YESUS DENGAN 
IBLIS? 

- YESUS DATANG UNTUK MENCARI DAN 
MENYELAMATKAN YANG TERHILANG. 

- TETAPI IBLIS DATANG UNTUK MENCURI, 
MEMBUNUH, DAN MEMBINASAKAN!  

 Hari ini saya mau beritahu anda pihak yang paling 
hebat dan paling tanggung jawab dan bisa 
diandalkan: namanya adalah KERAJAAN ALLAH! 

 
II. 3 KUNCI MEMBANGUN ALIANSI DENGAN SORGA 
1. MASUK DALAM PERJANJIAN DENGAN TUHAN. 
 Tadi sempat saya katakan bahwa sebuah 

HUBUNGAN KEMITRAAN ATAU KOALISI SELALU 
DIAWALI DENGAN PERJANJIAN. 
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 PERTAMA, KITA HARUS KOMIT BAHWA YESUS 
ADALAH SATU-SATUNYA TUHAN DAN 
JURUSELAMAT KITA. 

 KEDUA, KITA HARUS KOMIT MELAKUKAN SEGALA 
INSTRUKSI  DALAM PERJANJIANNYA. 

- Ulangan 28:1-2 1 "Jika engkau baik-baik 
mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan 
melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang 
kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka 
TUHAN, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas 
segala bangsa di bumi. 2 Segala berkat ini akan 
datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika 
engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu: 

- Sadarilah bahwa Kekristenan adalah sebuah 
perjanjian; bahkan Alkitab kita saja disebut Kitab 
Perjanjian! 

- Jadi kuncinya adalah kita perlu baik-baik 
mendengarkan Firman Tuhan dan melakukan 
dengan setia segala perintahNya!  

 Dan biasanya sebuah Perjanjian pasti 
membutuhkan Meterai. 

- Efesus 1:13 Di dalam Dia kamu juga — karena kamu 
telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil 
keselamatanmu — DI DALAM DIA KAMU JUGA, 
KETIKA KAMU PERCAYA, DIMETERAIKAN DENGAN 
ROH KUDUS, YANG DIJANJIKAN-NYA ITU. 14 DAN 
ROH KUDUS ITU ADALAH JAMINAN BAGIAN KITA 
SAMPAI KITA MEMPEROLEH SELURUHNYA, yaitu 
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penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk 
memuji kemuliaan-Nya. 

- Roh kudus adalah jaminan bahkan anda dan saya 
akan terima pertolongan Tuhan! 

2. MASUK DALAM PERSEKUTUAN INTIM DENGAN 
ROH KUDUS. 

 Kalau anda mau berkoalisi dengan Surga, 
sebenarnya sangat simpel: anda harus masuk 
dalam persekutuan dengan Roh Kudus. 

 Hari demi hari kita harus konsisten membangun 
persahabatan dengan Tuhan. 

 Jangan Malah kita bersahabat dengan Dunia!  
- Yakobus 4:4 Hai kamu, orang-orang yang tidak 

setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan 
dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? 
Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia 
ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 

- Yesaya 59:1-2.   1 Sesungguhnya, tangan TUHAN 
tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan 
pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk 
mendengar; 2 tetapi yang merupakan pemisah 
antara kamu dan Allahmu ialah segala 
kejahatanmu, dan yang membuat Dia 
menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia 
tidak mendengar, ialah segala dosamu. 

3. MENGUNTUNGKAN KERAJAAN SURGA. 
 Negara yang beralinasi pasti punya hubungan 

yang saling menguntungkan. 
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 Pertanyannya adalah bagaimana dengan pihak 
kita? 

 Pertanyaannya: Bagaimana kita jadi Sekutu yang 
bisa Menguntungkan Surga? Sederhana: PAKAI 
SELURUH HIDUPMU UNTUK KEPENTINGAN 
SURGA!  

 Kalau kita jadi koalisi yang menguntungkan 
Kerajaan Surga, bisa dipastikan Surga akan 
memback up Penuh kita!  

- Firman Tuhan berkata: CARILAH DAHULU 
KERAJAAN ALLAH DAN KEBENARANNYA, MAKA 
SEMUANYA DITAMBAHKAN KEPADAMU!  

 
PENUTUP: 
Kalau anda menjadi sekutunya kerajaan sorga dan 
kerajaan sorga menjadi sekutu anda, maka tidak ada 
yang bisa mengalahkan saudara. Mujizat dan 
pertolongan besar dari sorga pasti Dia nyatakan dengan 
luarbiasa. 


