THE YEAR OF THE HOLY SPIRIT #1
TAHUN ROH KUDUS #1
STARTING POINT
TITIK AWAL

PEMBUKAAN:
Minggu ini sangat spesial karena ini adalah minggu
pertama di tahun 2021. Dan di setiap awal tahun, gereja
kita akan membagikan pesan Tuhan spesial, yang biasa
kita kenal sebagai rhema tahunan atau janji Tuhan
dalam tahun ini.
Tahun 2019 adalah tahun Mujizat Besar (The Year of
Great Miracles), dan seperti tema dan janji Tuhan di
tahun 2019 lalu, demikian pula yang sungguh-sungguh
terjadi!
Tahun 2020 adalah Tahun Kemuliaan Tuhan (The Year of
God's Glory). Dan ternyata sesuai dengan rhema di
Yesaya 60, memang dunia sempat mengalami
kegelapan, tetapi pada akhirnya terang Tuhan tidak bisa
dibendung. Janji Tuhan digenapi: 2020 Tahun Kemuliaan
terjadi!

Gereja kita memang sempat tidak bisa beribadah secara
offline selama sekian bulan, tetapi justru itu momen
Tuhan melatih gereja kita mengembangkan pelayanan
secara online tanpa batas. Akibatnya malah kemuliaan
besar buat gereja kita: jemaat gereja internet meningkat
pesat, komsel-komsel online bermunculan, Pondok
Daud global online jadi berkat bagi jutaan orang, firman
Tuhan hari minggu bisa diikuti oleh puluhan ribu orang
tiap minggunya, UC yang diadakan secara online justru
diikuti oleh peserta yang jumlahnya 2-3x lipat
ketimbang biasanya, dan masih banyak kemuliaan
lainnya yang dinyatakan atas gereja kita.
Saya percaya kemuliaan besar bukan cuma dinyatakan
di gereja kita, tetapi juga berlaku dan terjadi dalam
hidup anda sekalian yang terus percaya kepada janji
Tuhan tersebut.
Itu sebabnya di hari ini, mari kita siapkan diri untuk
menangkap pesan Tuhan apa di tahun 2021 ini. Saya
percaya pesan Tuhan akan mendatangkan tuntunan dan
tentunya pengurapan yang akan kita terima sejak awal
tahun 2021 ini. Apakah anda siap?

I. TAHUN 2021 ADALAH THE YEAR OF THE HOLY SPIRIT:
TAHUN 2021 ADALAH TAHUN ROH KUDUS!
Zakharia 4:1-7: 1 Datanglah kembali malaikat yang
berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku
seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. 2 Maka
berkatalah ia kepadaku: "Apa yang engkau lihat?"
Jawabku: "Aku melihat: tampak sebuah kandil, dari
emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian
atasnya; kandil itu ada tujuh pelitanya dan ada tujuh
corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian
atasnya itu. 3 Dan pohon zaitun ada terukir padanya,
satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di
sebelah kirinya." 4 Lalu berbicaralah aku, kataku kepada
malaikat yang berbicara dengan aku itu: "Apakah arti
semuanya ini, tuanku?" 5 Maka berbicaralah malaikat
yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku:
"Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?"
Jawabku: "Tidak, tuanku!"
Lihat dulu ayat pertama. Suatu kali malaikat Tuhan
datang kepada Zakharia dan mulai membangunkannya.
Kita lihat ayat 2 dan seterusnya: Malaikat Tuhan
bertanya: apa yang kamu lihat?!
Penglihatan juga bicara tentang visi. Apa visi anda di
tahun ini? Apa yang anda lihat di tahun 2021 ini?

Zakharia 4:6-7 6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah
firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: BUKAN
DENGAN KEPERKASAAN DAN BUKAN DENGAN
KEKUATAN, MELAINKAN DENGAN ROH-KU, FIRMAN
TUHAN SEMESTA ALAM. 7 Siapakah engkau, gunung
yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah
rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang
bersorak: Bagus! Bagus sekali batu itu!"
Ketika Zakharia tidak tahu apa yang harus dia lakukan,
Tuhan berkata: bukan dengan keperkasaan dan bukan
dengan kekuatan, melainkan dengan Roh -Ku!
Inilah satu rhema yang kuat di tahun 2021 ini: Not by
might, nor by power, but by the Holy Spirit!
Di tahun 2021 ini tangkapkah rhema dan janji Tuhan
bahwa TAHUN 2021 ADALAH TAHUN ROH KUDUS!
Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini Zakharia
4:7 RINTANGAN SEBESAR GUNUNG PUN AKAN
TERSINGKIR DARI DEPANMU. ENGKAU AKAN
MEMBANGUN KEMBALI Rumah-Ku, dan pada saat
engkau MELETAKKAN BATU YANG UTAMA DI
TEMPATNYA, orang-orang akan berseru, 'Alangkah
indahnya!'"

Tapi syaratnya satu: letakkan batu utama di di tempat
utamanya!
Zakharia 4:7 Siapakah engkau, gunung yang besar? Di
depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan
mengangkat batu utama, sedang orang bersorak:
Bagus! Bagus sekali batu itu!"
Roh Kudus harus diangkat dan diletakkan di tempat
utamanya artinya Roh Kudus harus menjadi nomer 1
dan prioritas dalam hidup kita! Roh Kudus harus ada di
tempat utama dalam hati kita! Roh Kudus harus di
tempat utama dalam keluarga kita! Roh Kudus harus di
taruh di tempat pertama dalam profesi atau bisnis kita!
Roh Kudus harus ditaruh di tempat utama dalam komsel
dan gereja kita! Roh Kudus harus jadi yang utama di
tahun 2021 dan di tahun-tahun yang mendatang!
Kesalahannya banyak orang adalah seringkali: Sang Batu
Utama itu tidak diletakkan di tempat utama.
II. MULAILAH 2021 BERSAMA ROH KUDUS!
STRATEGI APA YANG HARUS KITA SIAPKAN DITAHUN
2021 INI? JAWABANNYA ADALAH: ROH KUDUS!

Visi dan strategi seringkali menjadi pembahasan banyak
orang di awal tahun seperti ini.
Strategi Yesus yang paling utama adalah ROH KUDUS!
Yohanes 16:7
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.
Kisah Para Rasul 1:6-8 6 Maka bertanyalah mereka yang
berkumpul di situ: "Tuhan, maukah Engkau pada masa
ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7 Jawab-Nya:
"Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang
ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. 8 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."
Yohanes 20:21-22 21 Maka kata Yesus sekali lagi:
"Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa
mengutus Aku, demikian juga sekarang AKU
MENGUTUS KAMU." 22 Dan sesudah berkata demikian,
Ia mengembusi mereka dan berkata: "TERIMALAH ROH
KUDUS.
Yang paling utama di atas segalanya adalah ROH
KUDUS!

Jadi kalau ada yang tanya: apa yang harus dilakukan di
awal tahun 2021 ini? Apa yang harus saya siapkan di
awal tahun ini? Apa yang harus saya bangun? Apa yang
perlu saya kerjakan? Apa yang harus saya buat di awal
tahun ini? Maka jawabannya: ROH KUDUS!
ALAMILAH KEPENUHAN ROH KUDUS SEJAK SEKARANG!
Lukas 1:13-15 13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya:
"Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah
dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan melahirkan
seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau
menamai dia Yohanes. 14 Engkau akan bersukacita dan
bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas
kelahirannya itu. 15 Sebab ia akan besar di hadapan
Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman
keras dan IA AKAN PENUH DENGAN ROH KUDUS MULAI
DARI RAHIM IBUNYA;
Yesaya 44:1-3 1 "Tetapi sekarang, dengarlah, hai Yakub,
hamba-Ku, dan hai Israel, yang telah Kupilih! 2 Beginilah
firman TUHAN yang menjadikan engkau, yang
membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang
menolong engkau: Janganlah takut, hai hamba-Ku
Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah Kupilih! 3 SEBAB
AKU AKAN MENCURAHKAN AIR KE ATAS TANAH YANG

HAUS, DAN HUJAN LEBAT KE ATAS TEMPAT YANG
KERING. AKU AKAN MENCURAHKAN ROH-KU KE ATAS
KETURUNANMU, DAN BERKAT-KU KE ATAS ANAK
CUCUMU.
Saya bisa rasakan bahwa hadirat Tuhan begitu kuatnya.
Saya percaya hari ini akan jadi hari Pentakosta bagi
setiap anda yang haus dan lapar akan Roh Kudus.
Tetapi Roh Kudus tidak bekerja berdasarkan kalender
jasmani! Roh Kudus bekerja berdasarkan KELAPARAN
DAN KEHAUSAN gerejaNya akan pribadiNya!
Sadarilah bahwa hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk
mengawali tahun 2021 ini adalah : terima kepenuhan
Roh Kudus!
PENUTUP:
Buka hati dan miliki kehausan yang besar untuk terima
dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dengan iman
terimalah pengurapan dan berkat dari Roh Kudus di
awal tahun ini.

