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PENYERTAAN TUHAN DALAM AMANAT AGUNG
...Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman.
Matius 28:20
Tuhan berjanji akan menyertai semua murid-muridNya. Janji yang mulia dan sangat berkuasa, sebab
DIA yang berjanji menyertai adalah DIA yang
memegang segala kuasa di bumi dan di sorga.
Penyertaan Tuhan masih ada sampai hari ini, namun
janji ini bukan bagi sembarangan orang, melainkan
bagi mereka yang :

1. Menjadi saksi Kristus.
Saksi Kristus adalah orang yang memberitakan tentang Kristus dan penebusan dosa. Roh Kudus yang
dicurahkan pada pentakosta pertama, memampukan murid-murid untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus
yang dicurahkan pada pentakosta kedua menggerakkan generasi William Seymour memenangkan banyak
jiwa dan membangkitkan gerakan pentakosta. Roh Kudus yang dicurahkan pada pentakosta ketiga akan
memampukan dan memberdayakan umat Tuhan intergenerasi secara khusus generasi Yeremia untuk
menyelesaikan Amanat Agung sampai kedatangan-Nya yang kedua kali. Jangan takut! ancaman,
penganiayaan dan penderitaan tidak pernah bisa menghentikan penyelesaian Amanat Agung, sebab Dia yang
berjanji 'YA' dan 'AMIN'.
... dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala
bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24:47-48

2. Menaati dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Marilah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Taat dalam perjuangan dalam menghadapi
tantangan dan kesulitan yang ada. Ketaatan akan Firman membuat kita semakin menyadari penyertaan Tuhan
dalam hidup kita. Ketika kita masuk ke dalam rencana-Nya, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki pada
zaman Now! yakni menyelesaikan Amanat Agung, Tuhan menyertai di dalam segala tantangan yang kita
hadapi.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN,
Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan
meninggalkan engkau. Ulangan 31:6
ACTION:
1. Ingatkan anggota COOL untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada.
2. Ajak anggota COOL mentaati Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan
sehari-hari.

