Ibadah Doa Malam Surabaya, 14 Juli 2013 (Minggu Malam)
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan Firman Tuhan. Biarlah
damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian.
Kita ingat doa Getsemane, dimana sepanjang malam Yesus berdoa di Getsemane.
Doa penyembahan (doa Getsemane) adalah proses pemerasan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, supaya Roh
Kudus dicurahkan ditengah-tengah kita sekalian.
Melayani dengan daging akan hancur, tetapi melayani dengan Roh Kudus akan mencapai garis akhir bahkan sampai selamalamanya.
Inilah permohonan kita malam ini, yaitu supaya kita menerima Roh Kudus.
Kegunaan Roh Kudus:
1. Roma 15: 16
15:16.yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan
pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang
berkenan kepada-Nya, yang disucikan oleh Roh Kudus.
Kegunaan pertama: menyucikanbangsa kaﬁr dari virus-virus dosa, bakteri dosa dan ulat dosa= mematikan virus dosa,
bakteri dosa dan ulat/bangkai.
Inilah Roh Kudus yang bagaikan GARAM YANG ASINyang berguna untuk mencegah kebusukan, sehingga kita
melayani dalam kebenaran dan kesucian, mulai dari dalam rumah tangga.
Kalau kita melayani dengan daging, akan busuk. Sebab itu, perlu Roh Kudus.
Kalau kita melayani dengan kebenaran dan kesucian, Tuhan akan memberkati kehidupan kita.
2. Yohanes 15: 25-6: 2
15:25.Tetapi ﬁrman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi: Mereka membenci Aku tanpa alasan.
15:26. Jikalau Penghiburyang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan
bersaksi tentang Aku.
15:27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku."
16:1. "Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku.
16:2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka
bahwa ia berbuat bakti bagi Allah.
Kegunaan kedua: Roh Kudus mampu menghiburkita saat menghadapi penderitaan, kesulitan, kebencian tanpa alasan,
aniaya, dan lain-lain, supaya kita tidak kecewa/putus asa dan tinggalkan Tuhan, tetapi kita tetap kuat teguh hati, sehingga
kita bisa bersaksi.
Ini bagaikan garam yang asin yang MEMBERI RASA ENAK, sehingga hidup kita juga enak dan ringan.
Kalau kecewa, mengomel, dll, justru membuat semuanya tidak enak dan berat.
3. Titus 3: 5
3:5. pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena
rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,
Kegunaan ketiga: Roh Kudus membaharuikehidupan kita dari manusia jasmani menjadi manusia rohani.
Ini merupakan mujizat rohani yang terbesar, itulah taat dengar-dengaran.
Inilah yang dibutuhkan. Oleh Roh Kudus, kita bisa berkata 'ya Abba, ya Bapa'.
Kalau taat dengar-dengaran, mujizat jasmani juga akan terjadi. Semua jadi selesai sampai yang mustahil.
Setelah ditolong Tuhan karena ketaatan kita, supaya ada gunanya, GARAM HARUS RELA MELARUT(harus menolong
orang lain).
Untuk bisa melarut, butuh pengorbanan.
Kalau manusia daging, justru akan mengorbankan orang lain.
1

Kalau sudah melarut, kita akan dirasakan oleh orang lain.
Dan kita terus diubahkan sampai jadi sempurna seperti Tuhan, kita terangkat bersama Dia untuk selama-lamanya.
Kesimpulan: jangan melayani dengan daging.
Tuhan memberkati.
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