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DAMPAK PENCURAHAN ROH KUDUS DI ERA PENTAKOSTA KETIGA

Tetapi kamu akan menerima kuasa,
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di
Yerusalem dan di seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kisah 1:8

Saat ini kita sedang memasuki era Pentakosta yang baru yaitu Pentakosta ketiga, yang ditandai dengan
pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dari Pentakosta yang terdahulu. Pencurahan Roh Kudus ditandai
dengan orang-orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dampak dari Pencurahan Roh Kudus yang juga terjadi
pada Pentakosta Ketiga:
1. Memberikan kuasa dan otoritas kepada murid-murid untuk bersaksi
Kepenuhan Roh Kudus membuat murid-murid bukan hanya bersaksi dengan biasa-biasa, atau sekedar
memberitakan Injil, tetapi memberitakan Injil yang disertai dengan kuasa Allah. Dan dengan kuasa yang
besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam
kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah 4:33 Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda
dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus, yang dibagibagikan-Nya menurut kehendak-Nya. Ibrani 2:4
2. Memberikan keberanian kepada murid-murid untuk memberitakan Injil
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh
dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul 4:31 Ada
banyak alasan yang membuat murid-murid terintimidasi dalam memberitakan injil, antara lain
penganiayaan. Namun Roh Kudus menjadikan mereka dapat memberitakan injil dengan berani.
Kepenuhan Roh Kudus memampukan kita menghalau segala intimidasi, penghalang-penghalang di dalam
memberitakan Injil. Mari berbahasa Roh setiap hari agar kita dimampukan untuk bersaksi dan
memberitakan Injil sehingga penuaian besar terjadi. Ambilah bagian di dalam era Pentakosta ketiga ini.

ACTION:
•

Doakan anggota cool yang belum dibaptis Roh Kudus agar dipenuhi Roh Kudus.

•

Ajak anggota cool untuk berbahasa Roh setiap hari agar mereka dipenuhi dengan kuasa Allah dan mulai
dorong mereka menjadi saksi dan pemberita Injil dimanapun berada.

