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Caregroup umum

The Descent of the Holy Spirit (Turunnya
Roh Kudus)

Kisah Para Rasul 2:1-21

EKSPRESI PRIBADI
Hari Raya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus menjadi salah satu hari raya yang penting di
dalam kekristenan. Mengapa penting? Karena dengan turunnya Roh Kudus ke dalam dunia,
maka dimulai sebuah era baru di dalam perkembangan gereja. Bisa dikatakan, gereja ada
setelah Roh Kudus turun ke dalam dunia. Jemaat berkembang luar biasa. Pelayanan para
Rasul juga ditandai dengan tanda-tanda dan mujizat yang hebat. Semua itu dimulai setelah Roh
Kudus turun ke dalam dunia. Apakah masih adakah pengaruh Roh Kudus di dalam kehidupan
gereja saat ini?

EKSPLORASI FIRMAN
Kisah Para Rasul 2:1-21 menggambarkan peristiwa turunnya Roh Kudus ke dalam dunia
seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus (Yoh. 14:16-17, 26; 16:7-15). Ada tiga dampak
yang diberikan dengan kehadiran Roh Kudus di tengah umat Allah.
Pertama, pemberitaan Injil ke seluruh bangsa. Dampak langsung dan yang pertama adalah
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berita Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus langsung didengar oleh orang-orang dari
berbagai bangsa. Ketika para rasul menerima Roh Kudus, maka mereka memberitakan tentang
perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah (2:11) dan perkataan para rasul ini dapat
dipahami oleh orang-orang yang berasal dari berbagai bangsa (Partia, Media, Elam,
Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libia, Roma, Kreta,
Arab). Semua yang mendengarnya heran dan berkata: “Bukankah mereka semua yang
berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka
berkata-kata dalam bahasa kita sendiri.” Roh Kudus turun, Injil diberikan kepada seluruh
bangsa. Karena itu tidak heran, ketika semua orang ini pulang ke rumah mereka masingmasing, mereka pergi memberitakan Injil yang telah mereka dengar dan percaya itu.
Kedua, menerima kuasa Allah. Roh Kudus hadir memberikan kuasa nyata kepada Para Rasul
seperti yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus: “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."(Kis. 1:8). Kuasa Roh Kudus inilah yang
memampukan para rasul melakukan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib. Di dalam Kisah Para
rasul dikatakan: “Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang
banyak” (Kis. 5:12). Dengan tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh para rasul, semakin
banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kuasa Allah sempurna di dalam para rasul ketika
mereka menerima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Mattew Henry berkata: “Dan Ia
(Yesus Kristus) memberikan Roh kepada murid-murid bukan hanya untuk memperlengkapi
mereka dengan pengetahuan, melainkan juga untuk memperlengkapi mereka dengan kuasa
untuk memberitakan dan menyatakan kepada dunia apa yang mereka ketahui.”
Ketiga, menerima karunia Roh Kudus. Selain kuasa, maka Roh Kudus pun memberikan
keselamatan dan karunia-karunia untuk melayani Tuhan. Karunia ini bukan hanya diberikan
kepada para rasul, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai
Tuhan dan Juruselamat. Ketika banyak orang terpanggil dan bertobat di hadapan mereka,
mereka pun bertanya kepada Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya: “Apakah yang harus kami
berbuat, saudara-saudara? Rasul Petrus pun menjawab: “Bertobatlah dan hendaklah kamu
masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan
dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus” (Kis. 2:38). Bagi mereka yang
bertobat, mereka diberikan karunia keselamatan yang membawa mereka kepada kehidupan
yang kekal. Tetapi bukan hanya karunia keselamatan, tetapi juga karunia-karunia Roh Kudus
yang memampukan mereka melayani Tuhan.
Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang kita rayakan setelah 50 hari kebangkitan Tuhan
Yesus memberikan perubahan besar di dalam kehidupan para murid Kristus. Mereka menjadi
orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa dengan keberanian dan kuasa untuk
melakukan tanda-tanda dan mujizat.
Kita percaya bahwa dampak turunnya Roh Kudus bukan hanya di masa para murid Tuhan
Yesus yang mula-mula tetapi juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita rindu dipakai
oleh Tuhan, serahkanlah hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan
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menolong kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus yang menjadikan kita saksi-saksi Kristus
yang indah. Selain itu, Roh Kudus juga akan memberikan kepada kita, karunia-karunia Roh
Kudus untuk melayani Tuhan. Dengan demikian, kita sebagai murid-murid Kristus dapat
menjadi alat kemuliaan yang luar biasa dan gereja semakin berkembang dengan banyaknya
orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. -SO

APLIKASI KEHIDUPAN
PENDALAMAN
Apa arti hidup dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus?
PENERAPAN
Apakah dampak kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Anda secara pribadi?

SALING MENDOAKAN
Akhiri Care Group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain
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