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PENTAKOSTA PERTAMA : LOTENG ATAS YERUSALEM 

 

Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan 

Yesus pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng. 

Mengapa mereka melakukan itu? Sebab Tuhan sendiri yang 

berkata, "Kamu jangan pergi meninggalkan kota ini 

(Yerusalem) sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari 

tempat tinggi." Karena itu murid-murid Tuhan Yesus 

menunggu pencurahan Roh Kudus yang akan memberikan 

mereka kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Apa yang mereka 

lakukan? Kisah Para Rasul 1:14a berkata bahwa mereka semua 

bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini adalah prinsip Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 

Mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Sepuluh hari mereka melakukan itu maka 

pada Hari Raya Pentakosta tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu. Tiba-tiba tampaklah 

lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan 

sebagai tanda awal mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada 

mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh!  

 

DAMPAK PENTAKOSTA PERTAMA : 

 

1. Khotbah Singkat Petrus Menghasilkan 3000 Orang Yang Bertobat (Kis 2:14-41) 
 

Petrus berkhotbah dan kalau kita membaca khotbahnya  tidak lebih dari 4 menit, tetapi 3000 orang yang bertobat 

dan dibaptis. Khotbahnya sebentar, tetapi karena kuasa Roh Kudus, itu mampu membuat mereka bertobat. 

 

2. Terjadinya Tanda Heran dan Mujizat / Signs and Wonders (Kis 2:43) 
 

Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan 

oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kadang-kadang ada orang yang berkata, "Mujizat-mujizat itu tidak ada 

sekarang. Itu hanya 2000 tahun yang lalu!" Itu tidak benar! Mujizat-mujizat seperti apa yang dilakukan oleh 

Tuhan Yesus pada waktu itu masih ada sekarang dan dilakukan oleh murid-murid-Nya. Kenapa hal ini bisa 

terjadi? Karena Tuhan Yesus hidup! Karena Tuhan Yesus hidup maka mujizat-mujizat yang Dia lakukan 2000 

tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. 

 

3. Cara Hidup Jemaat Berubah (Kis 2:41-47) 
 

1. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-rasul dan persekutuan. Kalau sekarang ini bisa saya ganti dengan: 

Mereka suka membaca Alkitab. Apakah Saudara suka membaca Alkitab? Ada berapa banyak yang membaca 

Alkitab setiap hari? 

2. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka suka berdoa. 

3. Mereka selalu bergembira, tulus hati dan senang memuji Allah. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus 

hatinya penuh dengan gembira dan sukacita. Mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan.  

4. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari ada jiwa-jiwa yang bertobat. 

 

 

ACTION :  

Ajak anggota COOL untuk Evaluasi diri, sudahkah kita mengalami hidup yang diubahkan Roh Kudus? jika 

belum, doakan mereka.  


