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TUHAN YESUS NAIK KE SORGA DAN MENGUTUS ROH KUDUS KEPADA KITA
“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.” (Yohanes 16:7)
Salah satu tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah
mengutus Penghibur yaitu Roh Kudus, sehingga seluruh
dunia mengetahui tentang Dia. selain itu Roh Kudus memiliki peranan penting dalam hidup orang percaya
(Baca: Yohanes 16:13-15)
1. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran
Firman Tuhan adalah kebenaran dan kita tidak mungkin melakukan firman Tuhan dengan benar tanpa Roh
Kudus memberikan pengertian-Nya kepada kita. Banyak orang yang menafsirkan Alkitab dengan bermacammacam tafsiran. Sebagai contoh, saya pernah mendengar ada yang berkata seperti ini, “Kalau ditampar pipi kiri,
berikan pipi kananmu. Tetapi kalau ditampar lagi pipi yang satunya maka pipinya sudah tidak ada alias sudah
bengkak semua, oleh sebab itu sekarang hantam dan hajar saja!” penafsiran dan pemahaman seperti ini tentunya
bukan inspirasi dari Roh Kudus.
2. Memberitahu hal-hal yang akan datang
Apakah Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang? Amin! Itu karena Saudara mempunyai
Roh Kudus sehingga Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang segera.
Saudara juga percaya kepada nubuatan karena Roh Kudus. Dan tentang nubuatan, perlu Saudara ketahui bahwa
28% isi Alkitab itu adalah tentang nubuatan. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka kita akan percaya
nubuatan yang tertulis dalam Alkitab, tetapi kalau tidak percaya akan nubuatan yang tertulis dalam Alkitab
tersebut tentunya nubuatan (tentang hal-hal yang akan datang) itu hanya akan menjadi bahan tertawan bagi
kita.
3. Memuliakan Tuhan Yesus
Tidak mungkin orang bisa memuliakan Tuhan Yesus kalau tidak memiliki Roh Kudus. Sebab Roh Kudus
tidak menyampaikan sesuatu dari diri-Nya sendiri, melainkan yang Dia terima dari Tuhan Yesus. Ketika kita
menerima Roh Kudus, Dia memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Yesus di Yerusalem, bisa
diartikan di antara keluarga, kemudian seluruh Yudea, bisa diartikan di antara orang-orang yang seiman,
Samaria bisa diartikan di antara orang-orang yang bukan seiman dan sampai ke seluruh dunia (Kis 1:8). Sebagai
saksi Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, segala perkataan kesaksian kita dan buah pelayanan kesaksian kita
memuliakan Tuhan Yesus, sehingga orang yang mendengar dan menyaksikannya memuliakan Tuhan Yesus.

Action : Tanyakan apakah masih ada anggota COOL yang belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa
roh? Jika ada, doakan agar mereka menerima baptisan Roh Kudus.

