
Sifat dari Pentakosta 

''Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa'' 

Mzm 16:11 

Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir lebih dalam tentang Mazmur 16: 11? Apakah 

Anda tahu ini saat untuk hari Daud dan kita? Ayat sebelum itu adalah Mazmur 16:10 dikutip 

dalam perayaan Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2:31, tentang kebangkitan Yesus. Itu 

sepenuhnya digenapi dalam kebangkitan-Nya dan karena itu ayat berikutnya dan terakhir dari 

Mazmur 16 dapat menjadi kenyataan penebusan dalam kehidupan kita hari ini! Dengan tinggal 

secara aktif dalam janji ini, kita akan menjadi bagian dari janji-janji yang menggairahkan dari 

Mazmur 16: 5-8. 

Dalam kenaikan-Nya, Anak Allah kembali untuk duduk di atas takhta-Nya di sebelah kanan Allah 

Bapa (Ibr 8:1; 1:3) di hadirat Allah, hadirat yang sama di mana ada sukacita berlimpah-limpah 

dan kenikmatan abadi yang menjadi milik Anda hari ini ketika hidupmu tersembunyi di dalam 

Kristus! (Kol 3:3). Oleh kebangkitan, kita diundang ke ruang Takhta! 

Kenaikan Yesus kepada Bapa-Nya yang bisa menjadi reuni keluarga terbesar dalam sejarah, 

Bapa memberikan kepada anak-Nya sukacita dari hadirat-Nya. Kenikmatan abadi diucapkan 

dalam kata-kata itu, 'baik sekali perbuatanmu itu, hai Anak-Ku yang setia dan terkasih. 

'Perhatikan enam kata dalam Matius 25:23,' 'Masuklah dan turutlah dalam sukacita Tuhanmu. 

"Mengapa Tuhan Yesus kita penuh dengan sukacita? Dia memenuhi syarat sebagai pewaris janji 

ini, 'Kemudian Raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya,' Mari, hai kamu 

yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia 

dijadikan (Mat 25:34). Ia menerima dari takhta kemuliaan, upah abadi dari warisan kekal, 

kenikmatan abadi di sebelah tangan kanan Allah. Pentakosta adalah pengingat besar bahwa di 

hari-hari mendatang kenikmatan Kekal sebagai upah pasti akan kita terima dari Allah Bapa 

(Yakobus 1:17). Karena itu, kebangkitan adalah pintu gerbang menuju kepenuhan keselamatan 

di dalam Kristus! Rahasia untuk memerintah bersama Kristus telah disingkapkan di sini! 

Kemuliaan! 

Berjalan sebagai ahli waris bersama Kristus, 

Roma 8:17 


