
PENTAKOSTA DAN KEBANGKITAN GEREJA 
  

Peristiwa Pentakosta 

Masyarakat Yahudi memiliki 3 hari raya besar yang diperingati setiap 
tahun: Hari Raya Roti Tidak Beragi (Paskah), Hari Raya Tujuh Minggu 
(Pentakosta) dan Hari Raya Pondok Daun (perayaan Tabernakel atau Sukkot). 
Dalam Perjanjian Lama (PL), Pentakosta dikenal dengan nama “khag 
syavu’ot” atau Hari Raya Tujuh Minggu, yakni 50 hari setelah Paskah Yahudi 
dirayakan (Kel 34:22, Ul 16:9). Awal masa tujuh minggu itu juga menjadi awal 
masa panen. Masa panen ini berlangsung selama tujuh minggu dan berakhir 
pada masa Pentakosta. Itu sebabnya Pentakosta juga sering disebut sebagai 
Hari Raya Pengucapan Syukur, dimana umat membawa dan 

mempersembahkan hasil panen mereka yang terbaik kepada Allah. Tuhan telah memberkati masa 
tanam hingga umat memetik buahnya pada masa panen. Hidup sungguh terberkati dan terpelihara. 
Itu sebabnya, perayaan Pentakosta selalu dirayakan dengan suasana meriah dan penuh sukaria.  

Dalam konteks Perjanjian Baru (PB), Pentakosta mendapatkan makna baru. Pentakosta 
dirayakan sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus atas murid-murid Yesus. Uniknya, Roh Kudus hadir 
tepat di hari ke-50 pasca kebangkitan Yesus dari kematian. Jadi, meski menggunakan istilah 
Perjanjian lama, namun Pentakosta dalam kekristenan memiliki kandungan peristiwa dan makna 
yang sama sekali baru.  

Peristiwa Pentakosta itu sendiri secara lengkap diungkapkan dalam Kisah Para Rasul 2:1-13. Kala 
itu, para murid sedang berhimpun di satu rumah. Lalu “tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi 
seperti tiupan angin keras yang memenuhiseluruh rumah, di mana mereka duduk” (ay 2). Kemudian 
tampak-lah sesuatu seperti nyala api di atas kepala mereka. Penuhlah mereka semua dengan Roh 
Kudus.Begitulah, Roh Kudus hadir dan dialami dengan begitu nyata. Ia menyatakan kehadiran-Nya. 
Ia memperlihatkanDiri-Nya.Selanjut-nya, Ia menyatakan kuasa dan kehendak-Nya.  
  
Pentakosta dan Kelahiran Gereja  

Selain memperingati turunnya Roh Kudus dari sorga, Pentakosta juga dirayakan sebagai hari 
lahirnya gereja. Benih-benih kehidupan gereja memang sudah ada saat Yesus masih di dunia. Tuhan 
Yesus memilih dan memanggil murid-murid-Nya. Ia mengasihi dan memelihara mereka layaknya 
keluarga. Ia mendoakan mereka agar senantiasa bersatu, sama seperti Bapa dan Kristus adalah satu. 
Ia juga memperlengkapi dan menugaskan mereka untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia.  

Akan tetapi, persekutuan para murid ini baru mendapatkan pengurapan penuh pada hari 
Pentakosta. Pengurapan Roh Kudus inilah yang membuat para murid menjadi persekutuan rohani 
yang benar-benar teguh dan bersatu. Kesatuan yang mereka bangun tidak didasarkan pada asas 
kesukuan, kebangsaan ataupun bahasa, melainkan atas asas rohani (kesatuan dalam Roh). Kesatuan 
hati dan Roh jauh lebih mendalam dibandingkan dengan kesatuan lain dalam bentuk apapun.  

Dalam peristiwa Pentakosta, doa Tuhan Yesus sungguh menjadi kenyataan. Allah menjadi 
sekutu penuh bagi manusia. Roh-Nya hadir dan berdiam di dalam diri para murid. Tiap-tiap orang 
menerima Roh yang sama. Tiap-tiap orang dipimpin Roh yang sama. Mereka digerakkan oleh 
kehendak Roh yang sama. Dalam ikatan Roh itu, mereka semua menjadi satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan.  

Sesungguhnya, inilah pola hidup bergereja. Tiap-tiap orang terhisab dalam dan menikmati 
ikatan Roh yang kuat. Meski berbeda secara suku, budaya dan bangsa, namun semua hidup 
berdampingan sebagai satu keluarga. Meski masing-masing memiliki karunia dan fungsi yang 
berbeda, namun semua dalam relasi dan semangat saling melengkapi. Selama kita masing-masing 
memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, gereja pasti akan hidup dalam harmoni dan terus 
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bertumbuh.  
  
Pentakosta dan Kuasa Perubahan Gereja 

Pada saat Roh Kudus turun, terdengarlah bunyi guruh yang sangat hebat. Bunyi guruh itu 
dimunculkan Roh Kudus secara sengaja untuk menarik perhatian orang-orang lain. Alhasil, 
berkumpullah banyak sekali orang. Mereka berasal dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Mereka 
mengerumuni murid-murid yang sedang diurapi Roh Kudus. Roh Kudus memperkenalkan komunitas 
para murid, yang kini merupakan umat-Nya yang baru. Merekalah umat yang diberkati Allah.  

Kita tahu bahwa sejak peristiwa salib Kristus, para murid sungguh diliputi kekalutan. Mereka 
tercerai-berai. Mereka sangat ketakutan. Setiap hari mereka mengurung diri. Bersembunyi. Para 
murid tidak tampil di ruang-ruang publik. Mereka tidak mengunjungi Bait Allah. Mereka tidak 
muncul di jalan-jalan umum. Mereka tidak lagi menghimpun keramaian.Intinya, mereka takut 
mengalami nasib yang sama seperti Guru mereka: mati di kayu salib.  

Akan tetapi, hadirnya Roh Kudus telah memberikan kuasa perubahan yang luar biasa. Mereka 
memiliki kekuatan baru untuk kembali tampil di depan publik. Mereka tidak kabur ketika orang 
banyak mengerumuni mereka lagi. Mereka memiliki keberanian, bahkan lebih besar daripada 
sebelumnya. Inilah bukti dari arti ucapan Tuhan Yesus, “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 
Roh Kudus turun ke atas kamu” (Kis 1:8). “Kuasa” itu dipahami sebagai dunamis, yangberarti 
kekuatan, tenaga, daya, kuasa ilahi, kecakapan, kemampuan, kesanggupan. Roh Kudus memberi 
mereka daya, tenaga dan kemampuan untuk kembali muncul ke permukaan setelah sempat 
tenggelam di dalam duka dan ketakutan, lalu mempersaksikan iman mereka dengan terus terang.  

Pada masa kini, banyak orang Kristen masih hidup “seperti katak dalam tempurung”. Mereka 
hidup terasing. Pergaulan mereka sempit. Hidup bertetangga tetapi tanpa komunikasi. Hidup 
bergereja tetapi cuek pada lingkungan sekitar. Mereka takut membuka diri, khususnya pada orang-
orang yang berbeda. Bahkan, orang asing dianggap lawan atau musuh. Mereka menjauh. 
Menghindar. Mereka menarik diri dari ruang publik. Orang-orang Kristen seperti ini sesungguhnya 
belum mengalami pengurapan Roh Kudus. Atau, mereka telah membuat pengurapan Roh Kudus 
menjadi sia-sia. Mereka masih dikuasai ego dan roh kemanusiaan mereka. Paradigma mereka 
sempit, picik dan hidup hanya untuk diri sendiri. Mereka hidup seolah belum mengenal Tuhan. 

Sebagai pribadi dan gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus, kita harus berubah sesuai kehendak 
Roh. Roh yang ada di dalam diri kita bukanlah roh ketakutan, melainkan “Roh yang membangkitkan 
kekuatan, kasih dan ketertiban” (2 Tim 1:7). Oleh karena itu, berubahlah secara positif. Hiduplah 
dalam keberanian, bukan ketakutan. Hiduplah di dalam keterbukaan, bukan keterasingan.Beranilah 
tampil untuk menyatakan kasih Allah dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Gereja harus terlibat 
menciptakan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang lebih baik, lebih tertib dan lebih damai 
untuk dihidupi semua orang.  
  
Pentakosta dan Kebangkitan Misi Umat 

Hal lain yang mencolok dalam peristiwa Pentakosta adalah kemampuan para murid berbahasa 
asing. Meski semuanya orang Galilea, mereka mampu menggunakan bahasa dari berbagai suku dan 
bangsa. Setidaknya 15 suku bangsa disebutkan dalam bacaan di atas. Orang banyak keheranan, 
“Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita 
sendiri”. Rasa heran itu bercampur rasa kagum, karena mereka mengerti pesan para murid itu. 
Semua para murid berkata-kata “…tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah”. 

Roh Kudus hadir untuk memimpin dan memperlengkapi para murid dalam melaksanakan misi 
pekabaran Injil. Ia memberikan kuasa dan karunia agar mereka mampu memenuhi misi besar 
tersebut. Tugas utama seorang murid Yesus ialah mempersaksikan segala “perbuatan besar yang 
dilakukan Allah”. Segala kuasa, kecakapan dan karunia ilahi yang Roh berikan harus dipusatkan pada 
misi itu, bukan untuk ajang pamer atau meraih popularitas diri sendiri.  



Dalam perayaan peristiwa Pentakosta saat ini, marilah kita menyegarkan diri kita kembali 
dengan semakin menghayati tugas utama kita sebagai seorang murid. Tugas utama kita, entah 
sebagai pribadi ataupun gereja, ialah memper-saksikan perbuatan-perbuatan besar yang Allah 
lakukan. Perbuatan-perbuatan besar Allah itu banyak terungkap di dalam Alkitab, dalam sejarah 
gereja dan dalam pengalaman iman kita sendiri. Misi kita adalah menyatakannya kepada sebanyak 
mungkin orang, supaya mereka mendengar dan percaya kepadaAllah yang dikenal dalam Kristus. 
Allah rindu menyapa bangsa-bangsa. Ia ingin semua bangsa percaya dan berbalik kepada-Nya.  

Dalam menjalankan misi ini, percayalah kita tidak bekerja sendiri. Allah bekerja secara penuh 
melalui Roh Kudus-Nya. Pada satu sisi, Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita dengan hikmat dan 
kuasa-Nya, agar kita dapat menjangkau banyak orang di sekitar kita. Pada sisi lain, Allah akan bekerja 
memanggil dan mengundang orang banyak untuk berhimpun kepada-Nya. Dengan cara ganda ini, 
karya keselamatan Allah semakin nyata atas banyak kehidupan umat manusia. 

Selamat merayakan dan menghayati peristiwa Pentakosta. Selamat mengalami pembaruan 
dalam Roh Kudus-Nya. Selamat bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati! 
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