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1.

Mujizat-mujizat Terjadi menurut kehendak Tuhan.
a. Mujizat terjadi karena ada pribadi yang berdoa dengan sungguhsungguh kepada Allah. Tak dapat disangkali bahwa Allah akan
mendengarkan doa hamba-hamba-Nya yang percaya (Yakobus 5:17).
Mujizat terjadi karena ada orang-orang yang percaya kepada Allah dan
telah membangun hubungan pribadinya secara berkualitas dengan
Allah.
b. Mujizat terjadi karena ada pribadi-pribadi atau orang-orang yang taat
kepada Allah dan melakukan firman-Nya. Seperti ketika Musa taat akan
perintah Tuhan, maka ia mengalami mujizat.

2.

Mujizat-mujizat Menghadirkan Kerajaan Allah (Kel 3:1-6; Ul.
4:34,37; Luk 11:20)
Kehadiran Kerajaan Allah adalah kehadiran Allah yang lebih spesifik..
Kedepan ini, tiga generasi akan dipakai Tuhan Yesus dengan dahsyat untuk
menghadirkan Kerajaan Allah melalui mujizat dalam pekerjaan Tuhan dan
pekabaran Injil. Bukan kuasa manusia yang hanya sekedar dipakai sebagai
alat-Nya. Karenanya, Gembala Pembina sudah seringkali memperingatkan
kita agar jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan dan mencari keuntungan
sendiri.

3.

Mujizat-mujizat menyakinkan dan menguatkan umat Allah (Ul. 7:1719; Kis 4:13-20). Mujizat terjadi bukan hanya karena besarnya iman, justru
melalui mujizat Tuhan menguatkan kita untuk melakukan kehendak-Nya.
Ketika seorang percaya mengalami secara pribadi saat dia berdoa untuk
orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan, maka orang percaya tersebut
menjadi lebih diyakinkan dan dikuatkan untuk berdoa bagi lebih banyak lagi
orang sakit yang membutuhkan jamahan Tuhan. Jadilah orang Kristen
dewasa yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dalam
menyatakan Kemuliaan-Nya. Jangan sombong, jangan mencuri kemuliaan
Tuhan dan jangan mencari keuntungan Pribadi.

PENTAKOSTA YANG KETIGA : MUJIZAT-MUJIZAT TERJADI
(Membawa dampak untuk penuaian jiwa bukan untuk kesombongan pribadi)
"Tanda-tanda ini akan
menyertai orang-orang yang
percaya: mereka akan
mengusir setan-setan demi
nama-Ku, mereka akan
berbicara dalam bahasabahasa yang baru bagi mereka,
mereka akan memegang ular,
dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka;
mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh."
(Markus 16:17-18).
Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyertai kesaksian
murid-Nya dengan tanda heran dan ajaib dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah
(Mat 10:1; Mr 3:14-15; Luk 10:17). Berbicara dengan bahasa yang baru (Kis 2:4;
10:46; Kis 19:6) BERKATA-KATA DENGAN BAHASA ROH); mengusir setan
(Kis 5:15-16) ; lolos dari jerat maut melalui racun atau gigitan ular berbisa (Kis 28:35); dan menyembuhkan orang sakit (Kis 3:1-7).
Mujizat adalah perbuatan yang ajaib dan mengandung kuasa yang tidak
dapat dikerjakan menurut hukum alam. Mujizat diadakan Tuhan dengan maksud
untuk memperlihatkan Kekuasaan Allah, untuk menetapkan Keilahian Kristus,
dan untuk menempelak ketidakpercayaan dan sifat sombong dari manusia yang
merasa hebat.
3 hal yang harus kita pahami tentang Mujizat yang terjadi agar kita tidak menjadi
sombong :

ACTION : AJAKLAH ANGGOTA COOL UNTUK MEMPRAKTEKKAN
FIRMAN DENGAN CARA MENDOAKAN ORANG SAKIT DI SEKITAR
KITA.
SEANDAINYA MEMUNGKINKAN, DIATUR JADWAL AGAR BISA IKUT
KUNJUNGAN DENGAN GEMBALA/PELAYANAN JEMAAT KE RUMAH
SAKIT UNTUK MENDOAKAN YANG SAKIT.

