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3 GENERASI AKAN DIPAKAI TUHAN DENGAN DAHSYAT

Firman. Orang yang hidup dalam keintiman dengan Tuhan paling tidak akan
mengalami 3 hal sebagai berikut dibawah ini:
a. Janji-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka (Maz. 25:14)
b. Menerima apa saja yang diminta kepada Tuhan (Yohanes 15:7)
c. Mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, seperti Daud (Kis 13:22, 36) dan
Maria (Yoh 12:1-8).

(Semua Harus On Fire Untuk Dipakai Tuhan)
“Setelah Saul
disingkirkan, Allah
mengangkat Daud menjadi
raja mereka. Tentang
Daud Allah telah
menyatakan: Aku telah
mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang
melakukan segala kehendak-Ku… Sebab Daud melakukan kehendak Allah
pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek
moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan.”

2. Mengerti Kehendak Bapa.
Kehendak Bapa pada jaman ini adalah Pentakosta Ketiga. Dan salah satu
makna dari Pentakosta Ketiga adalah penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Penuaian
jiwa tanpa batas. Kehendak Allah yang sempurna sungguh-sungguh menginginkan
"supaya semua orang diselamatkan". Allah tidak mau seorang pun binasa,
"melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat" (2Pet 3:9). Alkitab
mengatakan bahwa Allah, “...menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan
memperoleh pengetahuan akan kebenaran” (1 Timotius 2:4). Orang yang
mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti mengasihi jiwa-jiwa yang belum
diselamatkan. Melalui doa dan kesaksian hidup kita yang menjadi berkat, biarlah
banyak orang datang kepada Tuhan untuk sujud dan menyembah kepada-Nya.
HIDUPLAH DALAM KEINTIMAN DENGAN TUHAN DAN LAKUKAN
KEHENDAK TUHAN PADA JAMAN INI!

(Kisah 13:22,36)
Di Era pentakosta ketiga yang sedang terjadi saat-saat ini, kita harus
mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan dalam penuaian jiwa tanpa batas. Tuhan
akan membangkitkan umat-Nya yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian
dengan Tuhan, serta memiliki semangat bersaksi dengan berani dan penuh Kuasa;
baik itu anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Bagaimana kita bisa dipakai
Tuhan serta mengambil bagian dalam era penuaian tanpa batas ini?
1.Hidup dalam Keintiman Dengan Tuhan
Keintiman dengan Tuhan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi harus
diusahakan dengan sungguh-sungguh. Membangun keintiman dengan Tuhan tidak
terlepas dari hidup yang senantiasa penuh dengan Roh Kudus, menjadikan doa,
pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup serta bersekutu dengan Firman-Nya
setiap hari dengan cara membaca dan merenungkan Firman serta menghidupi

ACTION : AJAKLAH ANGGOTA COOL UNTUK BERTINDAK
MENDOAKAN MARKETPLACE (SEKOLAH, KAMPUS, KANTOR, DLL)
AGAR TERJADI PENCURAHAN ROH KUDUS YANG DAHSYAT DAN
PENUAIAN JIWA-JIWA.

