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GONCANGAN TERJADI 
 

Kis.4:29 - Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana 
mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-
hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 

 
Keadaan setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus di 
Yerusalem pada saat itu tidak kondusif bagi para murid 
Yesus, sebab para ahli Taurat, imam-imam, para pemimpin, 
dan tua-tua Yahudi menangkapi rasul-rasul dan 
menekan/memaksa mereka untuk tidak mengajar dalam nama 
Yesus (Kis 4:1-18)  
 

Ditengah tekanan dan aniaya, murid-murid berdoa kepada Tuhan untuk dapat memberitakan Injil keselamatan dengan 
berani. Sebagai jawaban doa, mereka dipenuhi Roh Kudus kembali dan dengan kuasa yang besar mereka memberitakan 
firman Tuhan dengan berani kepada banyak orang.  
Ada 2 alasan mengapa goncangan diizinkan terjadi: 
 
1. Supaya murid-murid bergerak melaksanakan Amanat Agung (Mat 28:18-20; Kis.1:8). 

Amanat Agung dimulai dengan kata ‘pergi’ yang artinya meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Agar 
murid-murid pergi menggenapi perintah-Nya maka goncangan diizinkan terjadi. Penganiayaan dan penderitaan saat 
itu membuat para murid tidak bisa leluasa memberitakan firman Tuhan di daerahnya. Penganiayaan membuat mereka 
mulai keluar dari daerahnya agar dapat memberitakan firman Tuhan serta mulai menggenapi menjadi saksi di Yudea, 
Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. 
Meskipun goncangan diizinkan terjadi tetapi Tuhan berjanji akan menyertai murid-murid sampai kepada akhir zaman 
(Mat.28:20b). Melakukan Amanat Agung menjamin penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita selamat 
melewati setiap goncangan yang boleh terjadi. 
Goncangan-goncangan yang terjadi hari-hari ini hendaknya tidak membuat kita surut namun malah membuat kita 
semakin giat menjadi saksi Kristus dimana pun kita berada. 

 
2. Supaya banyak orang bertobat dan datang kepada Yesus (Kis.2:19-21). 
 

Petrus berkhotbah mengutip nubuatan Nabi Yoel dari Tuhan bahwa sebelum hari Tuhan nanti akan didahului dengan 
goncangan-goncangan (Yoel 2:30-32). Jadi goncangan-goncangan pasti terjadi untuk menggenapi nubuatan Tuhan 
itu, agar banyak orang bertobat dan datang kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. 
Kis.2:21 - Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 
 
 

ACTION: 
 

 Ingatkan para anggota cool bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua ditandai dengan goncangan-
goncangan maka dari pada itu jagalah kepenuhan Roh dan tetap di dalam Tuhan. 
 

 Ajak mereka tetap menjadi saksi Kristus dan lakukan Amanat Agung dalam keadaan apa pun karena Tuhan 
berjanji menyertai sampai pada kesudahannya. 

 
 
 
 
 
 

 


