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365 renungan

Kuasa Roh Kudus
Kisah Para Rasul 1:6-11
"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 Para Rasul 1:8
Tepat sebelum Yesus naik ke Sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-murid-Nya.
Pesan itu adalah sebuah amanat misi: jadilah saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke ujung bumi (ay. 8b). Amanat ini adalah pesan yang sangat penting,
tetapi berat untuk dikerjakan. Karena begitu berat, murid-murid sampai merasa gentar dan
takut.
Mengapa murid-murid merasakan hal demikian? Mari kita coba pahami konteks perikop ini.
Yerusalem adalah tempat Yesus dipermalukan, dianiaya, dan disalibkan. Di kota ini, Yesus
ditolak. Demikian juga di Yudea dan Samaria, di mana orang-orangnya bermusuhan dengan
orang-orang Yahudi.
Lalu para murid juga harus memberitakan sampai ke ujung bumi, yaitu kepada orang-orang non
Yahudi. Mereka bahkan jauh lebih sulit lagi menerima Injil. Namun, para murid diperintahkan
untuk pergi mendatangi orang-orang yang sukar untuk dikabari Injil. Ini yang dikehendaki
Tuhan. Yesus rindu Injil tersebar luas ke seluruh bangsa. Dan Yesus sadar tugas ini tidak
mudah. Maka sebelum amanat ini diberikan, Yesus telah menjanjikan Roh Kudus, Roh yang
akan menolong murid-murid menjadi saksi Kristus dalam memberitakan Injil.
Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus diutus ke dunia untuk
meneruskan pekerjaan Kristus. Roh Kudus memberi keberanian kepada Petrus memberitakan
Injil ke Asia Kecil. Kekuatan kepada Paulus untuk melakukan perjalanan misi dari Yerusalem
sampai ke Roma. Roh Kudus juga yang terus bekerja menolong orang percaya sampai hari ini
sehingga Injil tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Tanpa kuasa Roh
Kudus maka pekerjaan pengkabaran Injil akan menjadi sia-sia.
Saat Anda gentar dan takut dalam memberitakan Injil, ingatlah ada Roh Kudus yang menyertai
kita. Roh Kudus yang telah menopang pekerjaan Petrus dan Paulus, juga akan menolong kita
di dalam menyampaikan berita keselamatan. Beritakanlah Injil mulai dari lingkungan yang kecil,
seperti kepada keluarga atau orang-orang di sekitar kita, serta rekan kantor atau sekolah.
Mintakan kuasa Roh Kudus menyertai Anda. Tunaikan amanat Tuhan Yesus Kristus. Niscaya
sukacita sorgawi akan melingkupi Anda.
ROH KUDUS MEMAMPUKAN ANDA MEMBERITAKAN INJIL KESELAMATAN.
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