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PENGHARAPAN
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan
yang dilihat, bukan pengharapan lagi; sebab bagaimana orang
masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita
mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan
tekun.
– Roma 8:24-25 –

Pentakosta Ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan kembali
Tuhan. Pentakosta Ketiga sudah, sedang dan akan terjadi. Kita sedang menantikan terjadinya pencurahan
Roh Kudus yang terbesar dan terdahsyat. Dalam menantikan apa yang kita harapkan itu, kita tidak berpangku
tangan saja! Ada dua hal yang dapat kita lakukan:
1.

Tekun menantikan dalam doa, pujian dan penyembahan

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!
– Rom.12:12 –
Saat sedang menantikan pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran melebihi Pentakosta sebelumnya,
kita tidak hanya menunggu saja, namun yang perlu kita lakukan yaitu terus berdoa, memuji, menyembah
Tuhan dengan tekun sehati bersama-sama seperti halnya murid-murid dalam Kisah Para Rasul 1:14. Ini
adalah prinsip Restorasi Pondok Daud, ini adalah prinsip Menara Doa. Saat doa-doa dinaikkan dan belum
terlihat hasilnya, tetaplah bersukacita karena itu adalah janji Tuhan yang pasti tergenapi menurut waktu-Nya.
Mungkin pula terjadi cibiran atau sindiran beberapa kelompok yang tidak memahami Pentakosta ketiga. Bila
hal itu terjadi, bersabarlah sampai waktunya Tuhan tiba.
2.

Tekun memberitakan kabar keselamatan

Lalu Ia berkata kepada mereka:
"Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
– Mrk.16:15-16 –
Pencurahan Roh Kudus di Pentakosta pertama dimaksudkan agar para murid-murid Tuhan Yesus, memiliki
kuasa untuk menjadi saksi dan menyelesaikan Amanat Agung yang telah diberikan. Pencurahan Roh Kudus
yang membuat orang percaya mengalami kepenuhan Roh Kudus ini memang dikhususkan hanya untuk
orang-orang yang sudah lahir baru. Untuk itu perlunya kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang
belum percaya agar mereka menjadi murid dan mengalami kepenuhan Roh Kudus serta akan dipakai Tuhan
untuk menjadi saksi-saksi-Nya.

ACTION:
• Di setiap ibadah COOL, tekun mendoakan Pentakosta Ketiga.
• Mengajak para anggota COOL untuk mendoakan jiwa-jiwa dan memberitakan Injil.
• Mengajak para anggota COOL rutin doa keliling bersama-sama yang ditentukan waktunya sendiri

