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CARA HIDUP JEMAAT MULA-MULA
Salah satu dampak dari pencurahan Roh Kudus adalah
perubahan-perubahan cara hidup orang-orang percaya.
5 (lima) cara hidup yang diubahkan (Kis.2:41-47) oleh Roh
Kudus:
1. Suka membaca Alkitab
Kis.2:42a - Mereka bertekun dalam pengajaran rasulrasul dan dalam persekutuan.
Orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus memiliki
kerinduan karena dorongan Roh Kudus untuk bertekun
dalam pengajaran rasul-rasul (tekun/suka membaca Alkitab) dan bersekutu dengan Tuhan. Salah satu sarana wadah
kita untuk membaca Alkitab adalah Program GEMAR. Mari lakukan GEMAR dengan setia.
2. Suka Berdoa
Kis.2:42b - Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Doa sangat penting di dalam hidup orang percaya. Doa adalah komunikasi dua arah dengan Tuhan, doa adalah salah
satu sarana utama dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Di semester kedua dalam Tahun Kelahiran yang
Baru ini, teruslah berdoa untuk kelahiran-kelahiran yang baru.
3. Selalu Bergembira, Tulus Hati dan Senang Memuji Allah
Kis.2:46-47a - Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan
gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah.
Kepenuhan Roh Kudus memberi dampak kepada ketulusan hati orang-orang percaya yang sungguh-sungguh,
sehingga kita senantiasa bergembira, dan senang memuji Allah dalam segala keadaan.
4. Suka Memberi
Kis.2:45- dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang
sesuai dengan keperluan masing-masing.
Penuh dengan Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberi dengan kerelaan hati kepada mereka yang
membutuhkan pertolongan.
5. Disukai Semua Orang dan Setiap Hari Ada Jiwa-jiwa yang Bertobat
Kis.2:47 - Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang
yang diselamatkan.
Perubahan cara hidup sebagai dampak pencurahan Roh Kudus membuat kita menjadi pribadi dan komunitas yang
disukai oleh semua orang, dengan demikian orang percaya menjadi suratan Kristus yang terbuka.
ACTION :
1. Ingatkan anggota cool untuk senantiasa penuh Roh Kudus dengan berbahasa Roh setiap hari agar terjadi
perubahan-perubahan tersebut di atas di dalam kehidupan mereka.
2. Doakan mereka yang belum bisa berbahasa Roh.

