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TUHAN YESUS MENGUTUS ROH KUDUS
Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah
lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau
Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang
kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus
Dia kepadamu.(Yoh.16:7)

Tujuan yang luar biasa lainnya dari kenaikan Tuhan
Yesus ke Sorga adalah mengutus Roh Kudus bagi orang
percaya, yang memiliki peran penting bagi hidup orang percaya, antara lain:

1. Memimpin dalam seluruh kebenaran.
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran;
....- Yoh.16:13

Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan
mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah
Kukatakan kepadamu. - Yoh.14:26

Roh Kudus akan menuntun, mengajar, dan mengingatkan setiap orang percaya agar senantiasa berjalan di
dalam kebenaran, yang menghasilkan hidup berkenan di hadapan Tuhan.

2. Memberitahukan hal-hal yang akan datang.
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, ... Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan
datang.- Yoh.16:13

Dua puluh delapan persen isi Alkitab adalah nubuatan. Nubuatan adalah hal-hal yang akan terjadi di masa
yang akan datang, diwahyukan oleh Roh Kudus kepada para hamba-hamba-Nya. Roh Kudus juga
memberikan keyakinan kepada orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali segera.

3. Memuliakan Yesus.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. - Rom.8:16

Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya
harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak
terucapkan.- Rom.8:26

Roh Kudus akan membantu orang percaya untuk terus memuliakan Yesus dalam kehidupannya.

4. Memberikan kuasa untuk menjadi saksi Yesus.
Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.- Kis.1:8

Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan
bersaksi tentang Aku.- Yoh.15:26

Roh Kudus memampukan setiap orang percaya untuk bersaksi dengan penuh kuasa dan otoritas kepada
dunia ini. Melalui kesaksian-kesaksian orang percaya, nama Tuhan diperkenalkan dan dipermuliakan.

ACTION :
⚫

Doakan anggota COOL yang belum dipenuhi Roh Kudus agar mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda
awal berbahasa Roh.

⚫

Ingatkan anggota COOL yang sudah berbahasa Roh supaya terus berbahasa Roh agar terus dituntun
dan dimampukan untuk hidup berkenan.

