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PENTAKOSTA KETIGA ADALAH MASA MENYELESAIKAN AMANAT AGUNG
Era Pentakosta ketiga disebut juga sebagai era
dimana akan terjadi penuaian terbesar dan terakhir
pada zaman ini. Ini adalah masa dimana orangorang percaya menyelesaikan Amanat Agung
Tuhan Yesus sebelum kedatangan-Nya yang kedua
kali.
Amanat Agung terdapat di dalam Matius 28:18-20:
Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan
segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman."
Di dalam Amanat Agung terkandung dua hal:
1. Pengutusan murid-murid/orang-orang percaya.
Tuhan berfirman kepada murid-murid-Nya sebelum Ia naik ke sorga: "...pergilah, jadikanlah semua
bangsa murid-Ku...". Kata ‘pergi’ adalah kata kerja yaitu sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Jadi
seluruh orang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh, diperintahkan Tuhan untuk pergi dan
menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Menjadikan murid Tuhan bukan sekadar mengenalkan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru selamat, namun lebih dari pada itu. Ia harus diajar melakukan segala perintah
Tuhan. Inilah tugas orang-orang percaya yang harus dilakukan.
2. Penyertaan Allah dan kuasa-Nya
Amanat Agung ditutup dengan kalimat: “Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman.” Ini adalah sebuah janji Tuhan kepada orang-orang percaya yang mau melakukan Amanat
Agung maka Tuhan dan kuasa-Nya akan menyertai sampai kepada akhir zaman. “Tanda-tanda ini akan
menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan
berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun
mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya
atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Markus 16:17-18
Dalam era Pentakosta ketiga ini kita akan banyak melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan melalui orangorang percaya. Mari ambil bagian dalam penuaian terbesar zaman ini.

ACTION:
•

Doakan para anggota COOL dan utus mereka untuk pergi memberitakan Injil atau menyaksikan kebaikan
Tuhan Yesus.

•

Berdoa supaya Roh Kudus turun memenuhi umat supaya dapat menyelesaikan Amanat Agung Tuhan
Yesus.

