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PENUHILAH MEREKA DAN KITA DENGAN ROH KUDUS

  

  

  

Saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turun-Nya Roh Kudus ke atas
para rasul. Hari turunnya Roh Kudus ini juga sering disebut sebagai hari kelahiran Gereja.
Gereja yakni para murid pada waktu itu telah menyelesaikan masa pendampingan dan siap
untuk melaksanakan tugas perutusannya membangun persekutuan dan pergi bersaksi ke
seluruh dunia.

  

  

Pentakosta ( bahasa Ibrani שבועות : Shavuot , arti harafiah "Minggu-minggu") adalah sebuah
hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan tujuh
Minggu setelah hari Paskah . Sebab itu juga
dikenal dengan nama 
Hari raya Tujuh Minggu
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(
Ulangan
16
:
10
). Dalam Perjanjian Baru dan oleh orang Kristen istilah 
Pentakosta
(bahasa Yunani : πεντηκοστή -pente
̄
koste
̄
-pen-tay-kos-tay', artinya adalah hari ke-50) dihubungkan dengan hari turunnya 
Roh Kudus
(
Kisah Para Rasul
2
:
1-11
). Hari Pentakosta mengandung  tiga arti. 

      

  

Pertama (PL): hari Pentakosta sebagai hari raya panen gandum, yang mengingatkan bahwa
Allah telah memberikan berkat yang berlimpah kepada umatNya. Sebagai bukti pemeliharaan
Allah kepada umat-Nya, di hari itulah umat bersyukur kepada Allah. Kedua (PL):

Pentakosta
adalah hari  yang dirayakan untuk memperingati peristiwa turunnya Taurat yang diwahyukan
oleh Allah kepada Musa di gunung Sinai. Rentang waktu perayaan itu adalah 50 hari sesudah
perayaan Paskah. Dan arti 
ketiga (PB):
hari Pentakosta adalah hari dicurahkannya Roh Kudus. Ada kesamaan ‘teologis’ antara PL dan
PB yakni bahwa hari Pentakosta pada intinya adalah sebagai “pencurahan” berkat-berkat Allah
baik jasmani maupun rohani bagi umatNya. Juga sebagai tanda bahwa Allah terus hadir dan
menyertai perjalanan hidup umat yang dikasihiNya.

  

  

Jika orang Yahudi mensyukuri buah hasil panen pada hari pentakosta, umat Perjanjian Baru
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mensyukuri buah-buah karya keselamatan Yesus. Yesus yang telah menyerahkan diri
seutuhnya pada kehendak Bapa, telah bangkit dan memperoleh kemuliaan (=yang sudah
menjadi milik-Nya sejak dunia belum dijadikan) yakni hidup ilahi. Keilahian Yesus tidak
memisahkan-Nya dari para murid-Nya melainkan sebaliknya sekarang hadir secara rohani,
spiritual, nyata walaupun tak tampak. Justru sebagai Roh, Kristus tidak lagi terikat atau terbatas
kehadiran-Nya di suatu tempat atau hanya pada salah seseorang belaka, melainkan secara tak
terbatas, kapan atau di manapun juga. Dan dengan bentuk inilah Yesus Kristus dalam Roh-Nya
dapat melaksanakan karya penyelamatan-Nya secara universal. .                            

  

  

Bagi mereka yang disertai oleh rahmat Roh-Nya, nampak nyata buah-buahnya: sanggup
menjumpai dan mengerti sekalian orang dengan pelbagai bahasa dan suku bangsa, berani
mewartakan kebaikan dan memperjuangkan kerukunan dan persatuan, kerendahan hati dan
ketabahan dalam menghadapi tantangan dan bahkan mengampuni yang bersalah. Pendeknya,
mereka di dalam roh dimampukan untuk hidup menurut roh, tidak mudah menjadi hamba
ataupun budak keinginan dan nafsu duniawi belaka.   

  

  

Bagi kita sekalian perayaan pentakosta menjadi pembaharuan keyakinan bahwa Roh Kudus
yang telah menolong dan menuntun para rasul dan mengubah mereka dari rasa takut menjadi
berani, yang mengubah mereka dari pengikut menjadi pewarta; Roh yang sama itu itu juga
yang hadir bagi kita. Para rasul yang orang biasa itu telah menjadi luar biasa,dalam pewartaan
Injil ke segala penjuru dunia, maka kitapun yang sungguh percaya dan mengasihi Yesus
Kristus, harus mau dan bersedia merasul. Masing-masing menurut “bahasa pribadi dan
hidupnya sendiri” sehingga orang merasakan sapaan, perjumpaan, dan kasih Kristus melalui
diri kita. Semakin rela kita bersaksi tetu semakin besar berkat-berkat yang boleh kita alami.
Selamat Pesta. (rmpurmsc)
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