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MENYELESAIKAN AMANAT AGUNG
Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu 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." Matius 28:18-20
Amanat adalah pesan atau perintah dari otoritas yang lebih
tinggi dari kita dan bersifat wajib untuk dilaksanakan atau dilakukan. Amanat Agung adalah pesan, perintah yang
diberikan Tuhan Yesus Kristus sebelum tetangkat ke Sorga. Amanat Agung bukan hanya ditujukan kepada rasul-rasul,
melainkan semua angkatan, termasuk kita yang menantikan kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus.
Gembala Pembina menyampaikan pesan TUHAN yang kuat bahwa Pentakosta Ketiga adalah Pencurahan Roh Kudus
yang dahsyat, yang berdampak pada penyelesaian amanat agung, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum
kedatangan-Nya yang kedua kali.
Bagaimana kita menyelesaikan Amanat Agung:
1. Penuh Roh Kudus
Setelah memberikan Amanat Agung dan terangkat ke Sorga, Tuhan Yesus memberikan pesan agar murid-murid
untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus (Kis 1:4-5), Tuhan
Yesus bukan sekedar memberikan Amanat Agung melainkan memperlengkapi murid-murid untuk dapat
melaksanakan Amanat Agung (Kis 1:8). Penyelesaian Amanat Agung membutuhkan pencurahan Roh Kudus
(pentakosta). Jika anda tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus, Anda tidak akan efektif dalam
menyelesaikan Amanat Agung.
Buka hati dan minta didoakan agar Anda dibaptis oleh Roh Kudus!
2. Pergilah!
Pergilah merupakan sebuah kata perintah yang menuntut keaktifan kita, Anda tidak mungkin menyelesaikan Amanat
Agung hanya dengan santai berpangku tangan menunggu jiwa-jiwa datang. Anda harus bertindak, pergi ke tempat
yang biasa Anda jangkau dalam aktivitas sehari-hari: kantor, sekolah, kampus, tempat Anda berdagang atau berusaha,
doa keliling disana, doakan jiwa-jiwa yang terhilang dan minta TUHAN berikan kesempatan setiap hari untuk
bertemu dengan jiwa-jiwa yang bisa kita beritakan kabar baik (Injil) agar mereka diselamatkan. Saksikan bagaimana
Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup. Kemudian
ajak mereka untuk mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka dengan cara bertobat dan memberikan diri untuk
dibaptis.
3. Ajar untuk menjadi murid
Langkah ketiga adalah membimbing mereka yang sudah percaya dan dibaptis untuk menjadi murid supaya kita dan
semua yang kita muridkan masuk sorga. Ajar mereka untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka dengan
membaca, merenungkan dan melakukan Firman Tuhan setiap hari, buat dan ajaklah mereka bergabung dalam
kelompok GEMAR, serta menjadikan doa, pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup.
Mari kita selesaikan Amanat Agung Tuhan Yesus dengan segenap hati menyongsong kedatangan-Nya kembali.
ACTION:
1. Ajak anggota COOL untuk menerima baptisan Roh Kudus dan membangun keintiman dengan Tuhan.
2. Ajak anggota COOL menyaksikan kebaikan Tuhan dimana pun berada.
3. Ajak anggota COOL menjadi murid, membaca Alkitab setiap hari serta menjadikan doa, pujian dan penyembahan
sebagai gaya hidup.
4. Mendorong anggota COOL menggenapi Amanat Agung dengan mengajak jiwa-jiwa yang belum ikut COOL.

