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Pengantar 

Pentakosta dirayakan setelah Paska. Tujuh kali tujuh hari sesudah Paska, tibalah 
Pentakosta yang merupakan pencurahan Roh Kudus. Meski perayaan turunnya Roh Kudus 
dikenal dalam hari raya Pentakosta, karya Roh Kudus jauh lebih luas ketimbang sekadar 
peristiwa Pentakosta. Roh Kudus adalah nama bagi kehadiran aktif Allah di dunia, yang dapat 
mengambil aneka bentuk. Dari Alkitab diketahui bahwa Roh Kudus terlibat dalam 
penciptaan, memberi semangat pada para nabi, memberi inspirasi pada umat Allah, 
memenuhi bait Allah dan lain sebagainya. Perjanjian Lama menunjukkan aneka bentuk karya 
Roh Kudus (Henri Velduis, 2010). Dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa Roh Kudus 
secara khusus aktif dalam karya bersama Yesus. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh 
Kudus turun ke atas-Nya dalam wujud burung merapi. Kemudian, Ia dibawa oleh Roh Kudus 
ke padang gurun. Dalam pribadi Yesus, karya Roh Kudus sangat istimewa sebab Yesus 
menjanjikan hadirnya Roh Kudus untuk menjadi penghibur bagi umat dalam laku hidup. 

Hari ke-limapuluh setelah kebangkitan Yesus, pesta Yahudi untuk memperingati 
pemberian hukum Taurat diselenggarakan. Di saat pesta itu pulalah Roh Kudus hadir 
memenuhi para murid. Api Roh Kudus hinggap pada para murid Yesus dan terjadilah 
fenomena komunikasi yang dasyat. Antara para murid dan orang-orang dari berbagai belahan 
bumi terkoneksi sekalipun bahasa dan bangsa mereka beraneka. Koneksi itu membuat para 
murid semakin memahami Tuhan Yesus, karya, penderitaan, kematian, kebangkitan dan 
kenaikan-Nya ke surga.  

Roh Kudus yang hadir dan berkarya memberi daya baru bagi para murid untuk hadir 
di tengah-tengah dunia dengan beraneka tantangannya. Keberanian itu bersumber dari dalam 
hati yang dipenuhi aliran Roh Kudus. Aliran Roh itu ada karena janji Tuhan Yesus 
sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes 7:37-39. Aliran itu menjadi gerak spiritualitas bagi 
umat sejak zaman dahulu hingga di masa kini agar menjadi kritis, kreatif di tengah kehidupan 
yang terus bergerak dan berubah.  
 
Roh Kudus dan Karya-Nya 

Roh Kudus adalah Roh Allah. artinya, Roh Kudus adalah Roh Allah, baik dalam 
penciptaan, khususnya dalam penciptaan manusia, maupun dalam karya penyelamatan. Roh 
Kudus adalah anuherah Allah. Roh Kudus, Roh Pencipta, selalu dan di mana berada di dalam 
ciptaan (Tom Jacobs, 2007). Roh Kudus juga disebut Roh Kristus (bdk. Roma 8:9). Karya Roh 
berhubungan langsung dengan karya Kristus (bdk. 1 Kor 6:11). Dalam Roma 8:10 dikatakan 
bahwa “memiliki Roh Kristus” berarti “Kristus ada di dalam kamu”. Juga dalam 2 Korintus 
3:17 disebutkan bahwa “Tuhan adalah Roh” sebab dengan kebangkitan-Nya Ia menjadi “Roh 
yang menghidupkan” (1 Kor. 15:45).   

Alkitab menegaskan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak 
Allah (Roma 8:14-17). Roh Allah menjadikan anak-anak Allah dapat menyeru.”ya Abba, ya 
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Bapa”. Hal itu mengandung makna bahwa sebagai anak-anak Allah, setiap orang hidup dalam 
kedekatan dengan Allah yang adalah Bapa. Oleh karena itu, jika kita adalah anak, maka kita 
adalah ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah bersama dengan 
Kristus”. Penyertaan Roh Allah menjadikan kita berani menghadapi hidup sebab Roh Allah 
membebaskan dari roh ketakutan yang memperbudak hidup manusia. Ketika manusia 
disandera rasa takut, manusia tidak mampu mempersaksikan hidup dalam penyertaan Allah. 
Keberanian untuk hidup menumbuhkan pengharapan. Orang-orang yang memiliki 
pengharapan akan menanti dengan tekun semua hal dalam hidupnya. Roh Allah berkarya 
meneguhkan setiap pribadi supaya memiliki ketekunan dalam doa dan karya. Hal itu 
sebagaimana dikatapan Rasul Paulus dalam Roma 8:28, “Kita tahu sekarang, bahwa Allah 
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah”.  

Allah turut bekerja bersama kita. Dalam Roh, Ia aktif berkarya bersama umat. Dengan 
menyadari Roh Kudus, kuasa Allah yang mencipta, menghidupkan, menyelamatkan dan 
bersama kita, ada keyakinan bahwa Ia mengarahkan, membimbing, mendidik, menegur dan 
menghibur, menguatkan dan mengingatkan, mengarahkan umat menuju kehidupan mulia 
baik di bumi maupun di surga.  

Atas karya Allah itu, umat merespon dengan terbuka pada Roh Kudus sebab Dia ada 
bersama kita dan kita bersama Dia. Pertanyaannya, “mengapa terkadang kita sulit terbuka 
pada Roh sehingga tidak mengalami karya-Nya?” Ada berbagai penghalang dalam hidup 
sehingga menjadikan kita sulit membuka diri pada Allah. Hal itu bisa dari luar diri kita 
maupun dari dalam diri. Dari dalam diri kita, hambatan itu bisa jadi karena emosi-emosi 
negatif yang kita miliki seperti kemarahan, kesombongan, ketakutan, egoisme, kehendak 
berkuasa, luka-luka batin akibat peristiwa-peristiwa tertentu yang dibiarkan terus melukai 
batin dan sebagainya. Emosi-emosi negatif itu bukan hanya membuat kita tidak mampu dekat 
dengan Tuhan namun juga tidak dapat membuat kita menerima segala sesuatu yang diberikan 
Tuhan. Dari sinilah menghayati hidup dalam spiritualitas menjadi penting bagi kita. 
Spiritualitas bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan seperti apa relasi dengan Allah itu 
mewujud dalam hidup.   
 
Spiritualitas Juang Dalam Tuhan 
 Kata spiritualitas berasal dari bahasa Latin spiritus, artinya roh, jiwa, atau semangat 
yang memiliki padanan arti dengan bahasa Ibrani ruach atau bahasa Yunani pneuma yang 
berarti angin atau napas. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kerap diartikan sebagai “semangat 
yang menggerakkan”. Spiritualitas merupakan perwujudan hidup dalam Roh Tuhan atau 
hidup bakti pada Tuhan. Melalui iman Kristen, kita menghayati spiritualitas kristiani 
(Stefanus Christian Haryono, 2010).   

Adolf Heuken menyebut bahwa kehidupan rohani atau spiritualitas tidak lain 
daripada mengamalkan daya Roh Allah dalam diri kita, supaya kita berkembang menjadi citra 
Allah, yang semakin sesuai dengan cita-cita Sang Pencipta. Roh ini mendorong setiap orang 
beriman menyanggupkan untuk mencapai tahapan “kedewasaannya dalam Kristus”.  Di pihak 
lain, Tuhan mengundang kita supaya mengambil bagian dalam hidup-Nya. Manusia belum 
sempurna sebelum mengiyakan daya Roh Kudus dalam batinnya (Heuken, 2002). Alister E. 
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McGrath dalam Christian Spirituality, memberi definisi yang sedikit rumit namun tepat bagi 
spiritualitas. Menurutnya, spiritualitas kristiani berkaitan dengan usaha mendapatkan 
eksistensi Kristen yang otentik dan utuh, yang melibatkan usaha menyatukan ide-ide 
fundamental tentang kekristenan dan seluruh pengalaman hidup atas dasar dan dalam 
lingkup iman kristen [2000].  Adapun Andar Ismail dalam bukunya Selamat Menabur, 
menuliskan bahwa spiritualitas merupakan kualitas hidup seseorang sebagai hasil dari 
kedalaman pemahamannya tentang Allah secara utuh. Spiritualitas adalah gaya hidup sehari-
hari, merupakan buah dari hubungan kita dengan Yesus. Spiritualitas juga dipahami sebagai 
sumber semangat untuk hidup di dunia ini dalam semua bidang kehidupan secara pribadi 
maupun bersama orang lain, yang kita peroleh di dalam perjumpaan dengan Allah. Dari 
uraian-uraian tersebut kita memahami bahwa: 

a. spiritualitas Kristen berpusat pada Allah. Allah menjadi sumber dari spirit untuk 
hidup dalam semua bidang dan aspeknya karena Allah adalah sumber kehidupan 
manusia di dunia ini. 

b. Spiritualitas Kristen berpijak pada dunia. Kita pergi menjumpai Allah bukan untuk 
melarikan diri dari kenyataan, tetapi perjumpaan ini diharapkan memberi kekuatan 
untuk hidup di tengah-tengah dunia. 

c. Spiritualitas Kristen berpihak pada keadilan dan kebenaran. Perjumpaan dengan 
Allah, sesama dan diri sendiri dalam spiritualitas Kristen membuka kemungkinan 
mengenal maksud Allah di dunia ini agar manusia dan dunia hidup dalam keadilan 
dan kebenaran. 

d. Spiritualitas Kristen itu bersifat terbuka. Orang Kristen yang makin dewasa karena 
berkembang dalam spiritualitas akan menjadi orang yang terbuka. 

 
Spiritualitas yang berpusat pada Allah dan berpijak di dunia itu menjadikan pengikut 

Yesus sebagai pribadi-pribadi yang dewasa. Rohaniwan bermana Darminta, SJ menyebut 
bahwa orang yang dewasa berarti tidak menutup mata terhadap kenyataan hidup di dunia, 
karena menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun atas dirinya dan karena itu menjadi saksi 
Tuhan Yesus di tengah dunia (Kis. 1:8). Orang yang dewasa dalam Yesus Kristus hidup 
menyebarkan Roh Kudus atau daya hidup ilahi seperti Yesus menyebarkan daya hidup Ilahi 
kepada seluruh alam ciptaan (Darminta, SJ, 2006). Itu berarti setiap orang Kristen dipanggil 
memelihara kehidupan, bukan merusak kehidupan. Memelihara hidup merupakan panggilan 
orang beriman sebab itulah tujuan penciptaan manusia. Karena itu, supaya tujuan hidup 
tercapai, manusia mesti senantiasa melekat pada Tuhan. Kemelakatan itu menjadikan aliran 
Roh Allah diterima dilami, dirasakan dan disebarkan. 

Upaya melekat pada Allah diwujudkan dalam kepasrahan diri kepada-Nya. Pasrah bukan 
berarti pasif dan tidak berbuat apapun. Kepasrahan diri kepada Allah duwujudkan secara 
aktif dalam terang iman. Thomas Keating menyebut bahwa kepasrahan dalam terang iman 
akan mengantar kita pada pencapaian hubungan yang makin intim dengan Allah, bahkan 
menghasilkan suatu jati diri yang memperdalam pengalaman kita akan kehadiran-Nya 
(2006).  
Aliran Roh Kudus 

Dalam sabda-Nya, Tuhan Yesus mengatakan,"Barangsiapa haus, baiklah ia datang 
kepada-Ku dan minum! Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab 
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Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup” (Yoh. 7:37-38). Penulis Injil 
Yohanes meberi keterangan bahwa yang dimaksud air hidup adalah Roh yang akan diterima 
oleh mereka yang percaya kepada-Nya. Air digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menujukkan 
jati diri-Nya. Dalam konteks ini, Petrus Lakonawa mengatakan bahwa penginjil Yohanes 
menghubungkan beberapa tema integral dari metafora ini (Yoh. 7:39) dengan beberapa 
gambaran lain yang tersebar baik dalam Injil Yohanes sendiri maupun tradisi biblis secara 
keseluruhan, yakni tentang haus, air, sungai, dan hati yang menggambarkan suatu kerinduan 
akan Roh Allah dan suatu pemberian yang menyelamatkan oleh Yesus kepada mereka yang 
memiliki iman lewat suatu perjumpaan spiritual dan pengalaman iman akan Yesus. Metafora 
ini dan teks metaforis yang sama berperan membentuk gambaran hubungan antara Bapa, 
Yesus, Roh Kudus, serta orang-orang percaya. Melalui pola penggambaran seperti ini, 
Yohanes menciptakan model teologi yang integral yang merangkul kristologi, pneumatologi, 
spiritualitas, serta kemuridan (Petrus Lakonawa, 2014). 

Agar aliran air hidup dialami umat dan menjadikan umat hidup dalam kedewasaan, umat 
merespon dengan menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Keterhubungan umat bersama 
Allah diwujudkan melalui keintiman bersama Dia. Thomas Keating menyebut bahwa 
pengalaman transformasi spiritual adalah karena kepasrahan dalam iman. Kepasrahan dalam 
iman sungguh-sungguh akan mengantar kita mencapai hubungan yang makin intim dengan 
Sang Pencipta, bahkan menghasilkan suatu identifikasi yang memperdalam pengalaman kita 
akan kehadiran-Nya. Semua ini akan menyingkapkan suatu makna dan cara pandang yang 
sungguh baru dan segar (Keating, 2006). Dalam rangka itulah, Masa Pentakosta 2020 
mengajak umat untuk menghayati keintiman bersama Allah dan mengikuti aliran Roh Kudus 
agar menjadi dewasa dalam hidup.  Upaya mewujudkan keintiman bersama Allah dilakukan 
secara pribadi maupun bersama-sama melalui doa, persekutuan, peribadatan dan tindakan 
kasih berupa amal, keramahan atau diakonia di tengah masyarakat. 

Untuk memantapkan penghayatan dalam doa, persekutuan, amal kasih itu kita dibantu 
dengan bacaan-bacaan leksionari pada minggu Paska VI hingga minggu Trinitas.  Di minggu 
Paska VI, Injil mengarahkan kita menghayati kembali janji Tuhan Yesus yang menjanjikan 
Penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh itu juga disebut Roh sebagai Kebenaran. Apa yang terjadi 
dengan hidup kita akibat daya dari Roh Penghibur dan Roh Kebenaran? Injil Lukas 24: 44-53 
sebagai bacaan pada hari kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan para murid untuk menyembah 
Kristus. Ia naik ke surga dalam kemuliaan dan menyatakan berkat-Nya. Bagaimana 
kehidupan umat dalam berkat Allah? Hidup dalam berkat Allah menjadikan umat semakin 
merasakan kehadiran-Nya dan menjalani hidup sehari-hari dengan sukacita. Pada Minggu 
Paska VII Injil Yohanes 17: 1-11 memberitakan tentang doa Tuhan Yesus. Dengan belajar dari 
doa Tuhan Yesus, umat meneladani keintiman bersama Bapa. Dalam keintiman bersama Bapa 
terwujud penyatuan kehidupan sebab Bapa menghendaki kehidupan bersama yang rukun 
dan damai. Pada minggu Pentakosta umat menghayati Injil Yohanes 7:37-39. Tuhan Yesus 
Sang Air kehidupan berkenan memberikan aliran air kehidupan bagi umat-Nya. Tujuan dari 
aliran air itu adalah supaya umat mampu mengalirkan aliran-aliran air hidup dari Allah. 
Spiritualitas yang berpusat pada Allah menjadikan umat berdampak bagi sesama. Pentakosta 
sebagai perayaan turunnya Roh Kudus meneguhkan hal itu. Di minggu Trinitas, umat 
diteguhkan untuk melakukan pemberitaan injil di tengah dunia dengan tetap berpegang 
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teguh pada janji Allah. Ia adalah Allah yang menyertai umat sampai akhir zaman (Matius 
28:16-20). 
 
Penutup 
Spiritualitas bukan bidang ekslusif kaum rohaniwan atau para pejabat gerejawi. Seluruh umat 
dapat mengalaminya. Pengalaman itu dapat mewujud dalam bentuk kolektif maupun pribadi. 
Bisa dalam peribadatan di ruang gereja maupun di berbagai tempat yang lain. Hal itu terjadi 
karena Roh Allah dapat bekerja tanpa batas apapun. Ia mengalir dan mengajak umat ikut 
dalam aliran-Nya supaya dari dalam kehidupan kita terpancar aliran dari Roh Allah. 
 
Rujukan: 
Henri Veldhuis, 2010, Kutahu yang Kupercaya, Jakarta, BPK Gunung Mulia.  
Petrus Lakonawa, 2014, Memaknai Simbol-Simbol Injil Yohanes, Journal HUMANIORA 

Vol.5 No.1 April 2014. 
Thomas Keating, 2006, Intim Bersama Allah, Yogjakarta, Kanisius.  
Team Spiritualitas GKI, Pengembangan Spiritualitas Pendeta 
Adolf Heuken, 2002, Spiritualitas Kristiani, Pemekaran Hidup Rohani Selama 20 Abad, 

Jakarta, Cipta Loka Caraka  
Darminta SJ, 2006, Dewasa dan Sempurna dalam Kristus, Yogyakarta, Kanisius.  
Toh Jacobs, 2007, Syalom, Salam, Selamat, Yogyakarta, Kanisius.  
Stefanus Christian Haryono, 2010 dalam buku Meniti Kalam Kerukunan, Jakarta, BPK 

Gunung Mulia.  
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SAAT TEDUH 

 
1. KJ 240a:1-3 “DATANGLAH, YA SUMBER RAHMAT” 

1) Datanglah, ya sumber rahmat, selaraskan hatiku  
 Menyanyikan kasih s’lamat yang tak kunjung berhenti.  
 Ajar aku madah indah, gita balai sorga-Mu 
 aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. 
2) Hingga kini ‘ku selamat dengan kuat yang Kaub’ri. 
 Kuharapkan akan dapat sampai di neg’ri seri. 
 Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat; 
 Untuk membela diriku dipikul-Nya salib b’rat. 
3) Tiap hari ‘ku berhutang pada kasih abadi. 
 Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. 
 ‘Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu; 
 inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagi-Mu! 

 
2. DOA 
 
3. PEMBACAAN ALKITAB YOHANES 16: 12 – 15 

 
ROH KUDUS MEMIMPIN KE DALAM 

SELURUH KEBENARAN 
 

Tuhan Yesus naik ke sorga, menuju kemuliaan Bapa setelah Ia mengalami penderitaan, 
kematian, dan kebangkitan. Ia tidak membiarkan para murid sendirian. Janji-Nya kepada 
para murid-Nya akan mengutus seorang Penolong, Penghibur, Roh Kebenaran, yaitu Roh 
Kudus supaya menyertai para murid. Janji Tuhan Yesus kepada para murid ditepati atau 
digenapi, pada hari Pentakosta (Kisah Para Rasul 12:1-13). Sungguh anugerah yang luar 
biasa dari Bapa, yang karena kasih-Nya telah mengaruniakan Roh Kudus kepada para 
murid dan kepada kita yang percaya kepada-Nya.  
 
Untuk itu sebagai murid Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk membuka diri, membuka 
hati, bersedia dikuasahi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus berkuasa atas 
kehidupan orang percaya, Roh Kudus akan memimpinnya untuk hidup dalam 
kebenaran, percaya dan berpegang pada firman Tuhan, serta menjadikan hidup yang 
memuliakan Yesus. Hal itu seperti tertulis dalam nas Injil Yohanes 16:13-14: Tetapi apabila 
Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak 
akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan 

Roh Kudus Memimpin 

ke Dalam Seluruh 

Kebenaran 

Bahan PD 1  

Yohanes 16: 12-15 
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dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan 
Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya dari pada-Ku. 
 
Oleh karena itu, berdasarkan Injil Yohanes 16:12-15, orang yang hidupnya terbuka untuk 
mau dipimpin dan dikuasahi Roh Kudus akan memiliki sikap hidup, antara lain: 

 
1) Hidup Dalam Pertobatan dan Kebenaran 
Mengapa orang yang hidupnya terbuka dan mau dipimpin dan dikuasahi Roh Kudus 
memiliki sikap hidup dalam pertobatan dan kebenaran? Karena Roh Kudus akan 
memimpin kita sebagai murid Yesus, ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin dapat 
diartikan menuntun seseorang, menunjukkan jalan atau memandu. Dapat juga 
digambarkan seperti seorang pemandu pendaki gunung atau pemandu wisata, yang 
menunjukkan jalan, memandu pendaki dan wisatawan untuk sampai ke puncak gunung 
dan wisata yang di tuju.  Dengan adanya pemandu, orang yang menunjukkan jalan, 
menjadikan orang tersebut tidak tersesat dan akhirnya akan sampai tujuan.  
 
Namun demikian, dalam hal Roh Kudus memimpin orang percaya ke dalam seluruh 
kebenaran, bukan berarti Roh Kudus “memaksa” kita, melainkan memimpin dalam 
kebenaran, yang bersumber dari Allah. Artinya tergantung bagaimana orang percaya 
tersebut menanggapi pimpinan Roh Kudus. Apakah ia mau menerima atau menolaknya. 
Oleh Karena itu, Roh Kudus akan memimpin orang percaya dalam seluruh kebenaran, 
dapat kita maknai dua hal. Pertama, Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk 
hidup dalam seluruh kebenaran, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kedua, Roh 
kudus menyadarkan orang percaya yang hidup dalam dosa dan kesalahan, untuk 
menuntun kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Oleh karena itu, disaat orang 
percaya hidup dalam dosa, ia dipanggil untuk tidak mengeraskan hati, namun segera 
menyadari, menyesali dan bertobat kepada Tuhan. Selanjutnya kesadaran akan 
kebenaran, membawa orang percaya secara sadar dan sengaja untuk menolak atau tidak 
melakukan kompromi dengan dosa, dan hidup dalam kebenaran, sesuai dengan 
pimpinan Roh Kudus. 

 
2) Percaya Kepada Firman Tuhan dan Berpegang Pada Firman-Nya. 
Mengapa orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasahi Roh Kudus 
memiliki sikap Percaya kepada Firman Tuhan dan berpegang pada firman-Nya? Seperti 
janji Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, 
tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya dari Yesus itulah yang akan dikatan-Nya. Tuhan 
Yesus menjanjikan kepada murid-murid-Nya, ketika Dia mengutus Roh Kudus kepada 
mereka, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada mereka apa yang diterima-Nya 
dari Yesus. Demikian juga hal-hal yang akan datang.   
 
Kita juga diingatkan janji Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa Penghibur yaitu Roh 
Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada para murid dan mengingatkan 
mereka, semua yang teleh dikatakan Yesus kepadanya (Bdk. Yohanes 14:26). Hal itu 
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nyata setelah peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Salah satu murid Tuhan 
Yesus, yaitu Petrus dengan berani berkotbah di depan banyak orang, ia bersaksi tentang 
Tuhan Yesus, mengajar dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga ada tiga 
ribu orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri untuk dibaptis 
(Kisah Rasul 2:14-42). Hal ini terjadi kerena kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang 
bekerja di dalamnya. Petrus sebagai murid Yesus, walaupun bukan sebagai murid yang 
terpelajar, yang dulunya seorang nelayan dan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Namun, 
karena ia mau membuka diri dipimpin dan dikuasahi Roh Kudus, maka ada keberanian 
untuk bersaksi dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang banyak yang 
mendengar kotbah Petrus, karena membuka diri mau dipimpin dan dikuasahi Roh 
Kudus, merekapun percaya kepada firman Tuhan sehingga membuka diri untuk 
dibaptis. 
 
Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membuka diri, mau menerima pimpinan 
Roh Kudus, sehingga kita senantiasa ingat akan kebenaran Firman Tuhan, 
mempercayainya dan dimampukan untuk mengimani, menjadikan firman Tuhan 
pegangan hidup, serta memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 
demikian hidup kita akan dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. 
 
Di sisi lain sebagai orang percaya patut bersyukur, apabila kita terbuka untuk mau 
dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang 
akan datang. Artinya Roh Kudus akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan 
datang, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menerima, memahami dan 
mengimaninya. Contoh, mengapa kita bisa percaya akan kedatangan Kristus kembali? 
Mengapa kita percaya akan kebangkitan tubuh? Karena Roh Kudus yang memimpin dan 
berkuasa atas kehidupan kita, Dia yang memberitahu kita sesuai dengan apa yang 
tertulis dalam Firman Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menerima dan 
mengimaninya. Oleh karena itu dengan kuasa Roh Kudus, kita sebagai orang percaya 
dipanggil untuk tetap berpengharapan dan setia memegang janji Tuhan, karena janji 
Tuhan pasti ditepati dan digenapi. 

 
3) Memuliakan Yesus 
Mengapa orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasahi Roh Kudus 
memiliki sikap hidup memuliakan Yesus? Seperti janji Tuhan Yesus kepada para murid, 
bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepada para murid apa yang diterimanya dari 
Yesus. Roh Kudus tidak membawa kebenaran sendiri, maka Ia selalu memuliakan Yesus 
dalam segala pekerjaan dan perilakunya. “Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku 
punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya 
dari pada-Ku." (ayat 15), demikianlah yang disabdakan Tuhan Yesus.  
 
Oleh karena itu setiap orang yang membuka diri, mau dipimpin dan dikuasahi Roh 
Kudus hidupnya akan memuliakan Tuhan Yesus. Kita bisa belajar dan meneladan dari 
kehidupan jemaat mula-mula (Kisah Para Rasul 2:41-47). Mereka bersatu dan bersehati. 
Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Berkumpul untuk 
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memecahkan roti dan berdoa. Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. 
Mereka berbagi dengan sesama yang berkekurangan dengan harta yang mereka punya. 
Mereka melakukan semuanya dengan gembira dan dengan tulus hati, mereka memuji 
dan memulikan Allah. Dengan demikian kehidupan jemaat mula-mula disukai semua 
orang. 
 
Demikian juga kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan Yesus. Memuliakan Dia tidak 
hanya dibatasi dalam gedung gereja, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, 
di manapun kita berada. Dengan mewujudnyatakan ajaran dan keteladanan Tuhan 
Yesus, hidup dalam kasih, kebenaran dan keadilan. Seperti dalam keteladan jemaat mula-
mula, dalam hidup berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat untuk hidup rukun, saling 
mengasihi, mau berbagi dengan apa yang kita miliki. Semuanya dilakukan dengan tulus 
iklas dan didasari dengan rasa syukur kepada Tuhan, tidak dengan mengeluh dan 
terpaksa. Marilah dalam kegiatan Masa Pentakosta ini, kita wujudnyatakan kegiatan 
dan tindakan yang nyata, yang memuliakan Yesus, dengan demikian nama Tuhan Yesus 
di puji dan dimuliakan oleh semua orang. Amin. 

 
4. SAAT TEDUH  

 
5. DOA SAFAAT 

 
6. NYANYIAN UMAT  

KJ 400:1,3 “KUDAKI JALAN MULIA” 
1) Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah: 
 “Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku!” 
 Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepada-Mu; 
 Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku! 
3) ‘Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar; 
 umatku kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. 
 Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepada-Mu; 
 Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku! 
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1. SAAT TEDUH 
 

2. KJ 237:1-2 “ROH KUDUS TETAP TEGUH” 
1) Roh Kudus, tetap teguh Kau Pemimpin umat-Mu. 

 Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. 
 Jiwa yang letih lesu mendengar mendengar panggilan-Mu, 
 “Hai musafir, ikutlah ke neg’ri sejahtera!” 
2) Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat; 

 b’ri di jalan yang kelam hati anak-Mu tent’ram. 
 Bila badai menderu, perdengarkan suaraMu, 
 “Hai musafir, ikutlah ke neg’ri!” 

 
3. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

4. PEMBACAAN YEHEZKIEL 47: 1 – 12 
 

MENGALIR BERSAMA ROH KUDUS 
“Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya 

tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. 
Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat."  

(Yehezkiel 47: 12) 
 

Pada malam hari yang gelap, seorang petani bersama dengan sahabatnya berjalan menyusuri 
tepian aliran sebuah sungai untuk mendapatkan air. Air itu akan dipergunakan untuk 
mengairi sawahnya yang sudah ditanami padi sebab sawah itu sudah mulai mengering. 
Setelah sawah tersebut mendapatkan aliran air, tanaman padi bisa bertumbuh dengan baik 
dan menjadi subur. Ketika petani itu berjalan di malam hari untuk melanjutkan pekerjaannya, 
ia merasa kehausan. Setelah petani itu minum air yang dibawanya dari rumah, petani itu bisa 
merasakan kelegaan, rasa hausnya hilang dan kembali segar.  
 

Dari cerita di atas, kita bisa belajar betapa pentingnya air bagi manusia dan bagi makhluk 
hidup lainnya. Tanpa air, semua akan mati. Sebaliknya, dengan adanya air, ada kehidupan. 
Itulah yang disaksikan oleh Nabi Yehezkiel melalui penglihatannya dalam Yehezkiel 47:1-12. 
Pada saat itu Tuhan membawa Yehezkiel ke pintu Bait Suci dan ia melihat ada air yang keluar 
dari Bait Suci tersebut dan mengalir menuju ke arah timur. Tampaklah bahwa air yang keluar 
dari Bait Suci tingginya masih sebatas pergelangan kaki. Aliran air itu semakin lebar dan 
dalam naik sampai ke lutut, naik lagi sampai sepinggang. Akhirnya aliran air itu semakin 
tinggi menjadi sungai. Akibatnya Yehezkiel tidak lagi dapat berjalan, sebab air sudah semakin 

Mengalir Bersama Roh 

Kudus 

Bahan PD 2  

Yehezkiel 47:1-12 
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tinggi sehingga orang dapat berenang, sehingga menjadi aliran sungai yang tidak dapat 
diseberangi lagi. 
Melalui penglihatannya, Tuhan mengajak Yehezkiel untuk kembali menyusuri tepi sungai, 
yaitu kembali ke arah Bait Suci. Sepanjang perjalanan pulang, tampaklah di kedua tepian 
sungai itu sudah banyak pohon yang tumbuh. Kepada Yehezkiel, Tuhan berkata bahwa 
sungai tersebut akan mengalir dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak 
garam. Anehnya, air dari sungai tersebut akan membuat Laut Asin menjadi tawar. Tidak 
hanya itu, dari penglihatan Yehezkiel, ternyata air yang mengalir dari Bait Suci tersebut, akan 
menjadi aliran yang berguna ke mana saja air sungai itu mengalir. Semua yang mendapat aliran 
akan mendapat dampak positif. Segala mahkluk hidup yang berkeriapan, berbagai jenis ikan 
yang ditangkap oleh para nelayan, demikian juga rawa dan payanya, semuanya mennadi baik. 
Di kedua tepi aliran sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Daunnya 
tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunya menjadi 
obat, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus, yaitu Bait Suci. 
 

Dari penglihatan Yehezkiel itu, apa maknanya bagi kita? Apabila kita tarik dari dalam 
Perjanjian Baru, Roh Kudus, selain digambarkan dengan api dan angin juga digambarkan 
seumpama air. Hal itu dapat kita baca dalam Injil Yohanes 7:38-39a. Barangsiapa percaya kepada-
Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang 
dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada-Nya;  
 

Pertama, Penglihatan Yehezkiel mengenai air yang keluar dari Bait Suci, menjadi aliran sungai 
yang dalam yang membuat manusia bisa “berenang “di sana dapat diberi makna, supaya kita 
sebagai murid Tuhan Yesus mau mengikuti gerakan aliran air sungai, yaitu Roh Kudus. Aliran 
sungai yang terus mengalir membawa dan membuat orang percaya terus bergerak di dalam 
pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Sehingga aliran sungai itu menjadi aliran sungai yang 
bermanfaat, dapat memberi kehidupan. 
 

Begitulah seharusnya hidup kita, sebagi murid Tuhan Yesus mau mengalir, mengikuti gerekan 
Roh Kudus. Artinya kehidupan kita terbuka untuk dikuasahi, dipimpin Roh Kudus, mau 
berjalan bersama Roh Kudus dan taat kepada kehendak-Nya. Dengan demikian dalam diri 
kita akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang menyegarkan, menyejukkan dan 
menghidupkan. Setelah kehidupan kita terbuka terhadap pimpinan dan penyertaan Roh 
Kudus, kehidupan kita sebagai murid Tuhan Yesus dapat memberi dampak yang baik dan 
positif bagi orang lain. Kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Kehadiran kita sebagai murid 
Tuhan Yesus benar-benar dirindukan dan dirasakan dampaknya, di tengah keluarga, tempat 
kerja, gereja dan masyarakat. Akibatnya orang yang ada di sekitar kita merasakan damai, 
bahagia, dan sukacita. Setiap perkataan dan ucapan yang keluar dari mulut kita bukan 
perkataan yang menyakiti dan melukai, namun perkataan yang penuh hikmat, membangun 
dan memberkati. Demikian juga dengan tindakan dan perbuatan kita, menunjukkan sikap 
hidup yang penuh kasih, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kita, orang lain dihibur, 
dikuatkan dan diteguhkan.  
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Kedua, Penglihatan Yehezkiel mengenai air yang keluar dari Bait Suci, menjadi sungai yang 
mengalir, sehingga kemana saja sungai itu mengalir semua di sana hidup. Aliran sungai yang 
memberi kehidupan. Segala mahkluk hidup yang berkeriapan, berbagai jenis ikan. Kedua tepi 
sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan 
buahnya tidak habis-habis, buahnya menjadi makanan dan daunya menjadi obat. Hal ini 
dapat diberi makna, bahwa Roh Kudus “Menghidupkan”. Artinya Roh Kudus, yang ada dalam 
diri kita berkuasa untuk membangkitkan semangat disaat mengalami kegagalan dan 
keterpurukan; memberikan kekuatan disaat dalam kelemahan; memberikan keberanian saat 
kita mengalami ketakutan. Roh Kudus memberikan penghiburan disaat kita mengalami 
kesusahan. Ia memberikan terang disaat kita dalam kegelapan. Roh Kudus memimpin dan 
menyertai kita untuk terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehendak-Nya. Karena 
dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari segala tantangan, pergumulan, 
dan masalah yang harus dihadapi. Namun dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus kita 
dimampukan untuk menghadapi dan menanggungnya. 
 

Hidup terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus atau mengalir bersama Roh Kudus, dalam 
kenyataannya bukan perkara yang mudah, banyak tantangan dan hambatan yang 
menghadangnya. Namun dengan membuka diri bagi aliran Roh, kita akan mengalami aliran 
Roh Kudus. Hal itu seperti digambarkan dalam penglihatan Yehezkiel, ketika air yang 
mengalir dari Bait Suci itu dalamnya masih sepergelangan kaki, selutut dan sepinggang, orang 
masih bisa bebas bergerak ke mana saja yang ia kehendaki. Namun setelah aliran sungai 
semakin dalam, sehingga orang sudah tidak bisa lagi berjalan, orang hanya bisa berenang 
mengikuti aliran sungai. Di sinilah pentingnya mengalir bersama Roh Kudus, membuka diri 
untuk dipimpin dan dikuasahi Roh Kudus, sehingga Roh Kudus sendiri yang memampukan 
untuk melakukan kehendak-Nya. Dari sana hidup kita benar-benar berarti dan bermakna 
bagi Tuhan dan sesama. 
 

8. SAAT TEDUH  
 
9. DOA SYAFAAT DAN PENUTUP 
 
10. KJ 233:1-3 “ROH KUDUS, TURUNLAH” 

1)   Roh Kudus, turunlah dan tinggal dalam hatiku, 
 dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku! 
 Api-Mulah pembakar jiwaku, 
 sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. 
2) Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, 

Kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. 
 Curahkanlah berkat karunia; 
 Jadikan hidupku pada-Mu saja berserah! 
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SAAT TEDUH PRIBADI  

 
1. NYANYIAN UMAT  

KJ. 405:1-2 “KAULAH, YA TUHAN, SURYA HIDUPKU” 
1) Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku; asal Kau ada,  

yang lain tak perlu. 
Siang dan malam Engkau kau kenang;  
di hadirat-Mu jiwaku tenang! 

2) Kaulah Hikmatku, Firman hidupku;  
Kau besertaku dan ‘ku serta-Mu. 
Engkau Bapaku, aku anak-Mu;  
dengan-Mu, Tuhan, ‘ku satu penuh. 

 
2. DOA PEMBUKA 

 
3. BERBAGI PENGALAMAN 

Peserta diminta menceritakan pengalaman relasinya dengan Tuhan. Pernahkah mereka merasakan relasi 
yang intim dengan Tuhan? Kapankah itu? 

 
4. PEMBACAAN YOHANES 15:1-8 

 

INTIM DAN BERBUAH 
 

Cara Yesus menjelaskan maksud Allah memang luar biasa. Yesus memakai berbagai metode 
agar pada pendengar-Nya dapat memahami dengan baik. Salah satunya adalah perumpamaan. 
Bacaan kita adalah contoh sebuah perumpamaan. Perumpamaan secara sederhana berarti 
gambaran atau analogi. Melalui gambaran pohon anggur, Yesus berharap para pendengar 
mampu mengerti bahwa relasi dengan Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagai 
sebuah gambaran, maka pastilah perumpamaan punya kekuatan sekaligus kekurangan. 
Kekuatannya adalah ketika dituturkan oleh Yesus, gambaran yang dipilih sangat dikenal para 
pendengar saat itu. Kelemahannya buat pembaca masa kini adalah seringkali tidak terlalu 
mengenal gambaran yang dipakai oleh Yesus, karena itu dibutuhkan penjelasan lebih lanjut.  
 

Dalam gambaran kali ini Yesus menyamakan dirinya dengan pohon anggur (ay. 1). Mungkin 
kita dapat membayangkan seperti pohon yang menghasilkan buah di sekitar kita. Pohon yang 
bertumbuh dengan baik pastilah menghasilkan ranting-ranting. Dalam gambaran Yesus, 
ranting-ranting itu adalah para pengikut Yesus (ay. 5). Ranting akan selalu diperhatikan oleh 
Sang Bapa, yang digambarkan seperti tukang kebun (ay. 1). Ranting yang baik akan 
menghasilkan buah anggur. Sebaliknya ranting yang tidak baik, yang tidak berbuah, akan 

Intim dan Berbuah Bahan PD 3  

Yohanes 15:1-8 
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dipotong dan dibakar (ay. 2 dan 6). Ranting semacam ini tidak berguna dan hanya membebani 
pohon anggur.  
 
Agar mampu menjadi ranting yang baik, mau tidak mau, ranting harus menempel dengan 
pohon anggur (ay. 4). Yesus menjelaskan bahwa menempel pada pohon anggur berarti tinggal 
di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bermakna hidup dalam relasi yang intim dengan 
Tuhan, yaitu bergaul dan menghidupi firman Tuhan (ay. 7). Pada saat menempel, ranting akan 
diperlengkapi sedemikian rupa oleh pohon hingga mampu berbuah lebat. Ranting yang 
mampu menghasilkan buah inilah yang layak disebut murid-murid Yesus (ay. 8). 
 
Buah selalu bermakna bermanfaat buat orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalimat iklan 
televisi yang pernah terkenal mengatakan, “Jeruk kok makan jeruk.” Hal itu makin 
menegaskan bahwa buah memang bermanfaat harus bagi orang lain. Dengan demikian, 
panggilan orang Kristen sebagai ranting yang menghasilkan buah adalah bermanfaat bagi 
orang lain. Ranting hanya menyalurkan berbagai macam “berkat” agar pada akhirnya 
menghasilkan buah yang lebat.  Berbuah adalah tujuan. Buah yang dihasilkan adalah buah 
yang sesuai dengan pohonnya. Pohon anggur mengasilkan buah anggur. Pohon mangga 
menghasilkan buah mangga. Jika pohon itu adalah Kristus, maka yang dihasilkan adalah nilai-
nilai yang dikehendaki oleh Kristus. Yesus sendiri pernah mengatakan: “Sebab setiap pohon 
dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-
duri tidak memetik buah anggur” (Luk 6:44). Jadi, buah-buah dihasilkan pengikut Kristus 
membuat orang mengenal Kristus! 
 
Agar mampu berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan, sekali lagi, kita harus tinggal di dalam 
Tuhan. Hal ini menyiratkan pentingnya membangun relasi dengan Tuhan. Dalam tradisi 
Kejawen hal itu disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Untuk membangun relasi intim 
dengan Tuhan dibutuhkan upaya yang kerap disebut dengan disiplin rohani. Kita 
mendewasakan rohani kita dengan berbagai cara yang baik sehingga terjadi relasi dengan 
Tuhan sendiri. Pada bagian ini, setiap orang punya cara atau disiplin rohani yang berbeda 
untuk berelasi dengan Tuhan. Tidak boleh sebuah cara dipandang lebih baik dari cara yang 
lain. Ada orang yang menjalin relasi dengan Tuhan melalui puasa. Ada juga dengan tindakan 
sosial. Ada juga membaca buku. Pada akhirnya, semua itu dinilai dari hasil, dari buahnya. 
Apakah melalui buah yang dihasilkan orang lain mampu melihat Kristus yang penuh kasih? 
 
Andar Ismail dalam buku Selamat Berbuah menutur sekelumit kisah Nelson Mandela. Pada 
tahun 1994 Mandela memenangkan Pemilu dan menjadi presiden kulit hitam pertama di 
Afrika Selatan. Di masa pemerintahannya, ia menghapus sistem apartheid yang membedakan 
manusia berdasarkan ras. Ia dengan tulus memaafkan musuh-musuhnya. Ia menjamu para 
sipir penjara yang dulu menyiksanya. Ia mengunjungi Ibu Verwoerd, janda dedengkot 
apartheid. Dan banyak lagi yang lain. Semua orang bertanya-tanya mengapa Mandela bisa 
berbuat baik kepada musuhnya? Dengan mata menerawang jauh ke masa lalu, ia menjawab, 
“Tanyakan kepada guru Sekolah Minggu saya di gereja!” Mandela telah menunjukkan hidup 
yang menghasilkan buah sesuai dengan karakter Kristus. Guru Sekolah Minggunya telah 
berhasil menjadi ranting yang menghasilkan buah. Bagaimana dengan kita? 
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5. REFLEKSI 

Setiap peserta menjawab pertanyaan: Buah apa yang sudah kuhasilkan? 
 

6. DOA SYAFAAT 
 

7. DOA PENUTUP 
 
8. KJ 309:1-3 Biar'Ku Tumbuh di BatangMu 

Biar 'ku tumbuh di batangMu, ya Pokok Anggur yang benar, 
supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. 
Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. 
 
Tak mungkin aku 'kan mandiri, aku lemah di luarMu. 
Hanya di dalamMu sendiri limpahlah hidup bagiku. 
OlehMu buahku lebat; yang tak berbuah dikerat. 
 
DenganMu saja 'ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. 
KasihMu pandu di jalanku; 'ku hidup oleh hidupMu. 
Dengan salibMu 'ku menang, jikalau Kauberi terang. 
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1. SAAT TEDUH 

 
2. NYANYIAN UMAT 

KJ 235:1-2 “KU DENGAR BERKAT-MU TURUN “ 
1) Kudengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat,  

menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat.  
Aku pun, aku pun, ya, berkati aku pun!  

2) Bapa, jangan Kaulewati aku, walau ‘ku cemar;  
‘ku tak layak Kaudekati namun rahmat-Mu besar.  
Aku pun, aku pun, kasihani aku pun! 

 
3. DOA PELAYANAN FIRMAN 

 
4. PEMBACAAN 1 TESALONIKA 1:2-10  

 
BERKARYA DAN BERDOA 

 

Cerita tentang “Keraton Ageng Sejagat” ramai diceritakan masyarakat di awal tahun 
2020. Toto dan Fanni memproklamirkan Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa 
Tengah, beberapa hari lalu. Mereka menyebut kerajaan ini muncul karena telah 
berakhirnya perjanjian 500 tahun yang lalu antara Majapahit dan Portugis. Banyak orang 
terpikat dengan janji-janji yang mereka sampaikan. Para pengikut mendapat janji 
beroleh kekuasaan dan kekayaan tanpa perlu kerja keras. Tak ayal, ratusan orang yang 
sedang mengalami kesulitan ekonomi, susah mencari kerja menuruti semua perkataan 
sang raja.  Salah satu korban raja Totok adalah Setyono Eko Pratolo (58). Menurut Tirto 
id, Setyono tergiur janji raja dan ratu. Dengan membayar uang Rp. 8,5 juta, ia bisa 
mendapat gelar bintang tiga. Ia juga dijanjikan mendapatkan gaji dolar AS saban selesai 
sidang. Uang itu akhirnya ia dapat, lewat berutang. Eko sendiri bekerja sebagai 
perangkat desa dengan upah hanya Rp. 300 ribu per bulan. Itu pun ia dapat tiap empat 
bulan sekali. Karenanya dia terbiasa hidup berutang.  
 

Fenomena Keraton Ageng Sejagat hanyalah salah satu dari berbagai fenomena serupa di 
Indonesia. Mahatma Gandhi menuturkan bahwa perilaku seperti itu adalah bagian dari 
dosa sosial perusak kehidupan manusia. Ia menyebut ada 7 dosa sosial yang bisa 
menghancurkan hidup manusia: kekayaan tanpa kerja, kenikmatan tanpa hati nurani, 
pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu pengetahuan tanpa 
kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip. Agar tidak terjebak 
dalam dosa-dosa seperti yang disampaikan Gandhi, adalah baik kalau kita 
memperhatikan yang dikatakan oleh Stephen R. Covey. Ia menuturkan bahwa dalam 

Bahan PD 4 

1 Tesalonika 1:2-10  

 

Berkarya dan Berdoa 
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kehidupan sehari-hari kita perlu menemukan makna hidup supaya kita dapat 
mendapatkan nilai-nilai apa yang penting, bermanfaat dan membangun kehidupan.  
 

Hari ini, kita diajak merenung. Terkait dengan pekerjaan yang dijalani setiap hari, 
pemaknaan apa yang ada di sana? Rasul Paulus mengajak kita menghayati bagaimana 
memaknai karya dalam pimpinan Roh Kudus. Kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus 
menyampaikan bahwa kemampuannya berkarya memberitakan Injil dan menghasilkan 
buah dari karyanya adalah karena kekuatan dari Roh Kudus. Ia menghayati bahwa Roh 
Kudus mengokohkan hidupnya. Hidup yang kokoh membuat Rasul Paulus berjuang 
dengan sekuat tenaga, pantang menyerah dan senantiasa merasakan sukacita dalam 
berkarya. Pada 1 Tesalonika 4:6, Rasul Paulus memberikan kesaksian pula bahwa selain 
dirinya yang dikokohkan Roh Kudus, Jemaat yang dilayaninya juga demikian. Dalam 
penindasan berat yang dialami jemaat Tesalonika, mereka tetap bersukacita. Mereka 
menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain dalam mengupayakan kehidupan yang penuh 
makna dalam Kristus. 
 

Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada Paulus dan jemaat Tesalonika agar dapat 
mewujudkan karya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita itu saat ini sedang 
bekerja di antara kita. Kesediaan membuka diri bagi karya Roh memampukan kita agar 
menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam mewujudkan karya nyata. Di sinilah kita 
memahami bahwa etos kerja dalam hidup orang percaya bukanlah dari dalam dirinya 
sendiri.  
 

Terkait dengan etos hidup orang percaya, Marthin Luther memperkenalkan doktrin 
“imamat am orang percaya” dan karya nyata. Pada intinya doktrin ini meyakinkan umat 
bahwa dunia adalah biara yang luas dan karena itu kehidupan di dalam dunia harus 
dijalankan secara etis, penuh spirit Kristus dan management hidup yang baik.  Inilah etos 
Kristen yang menjadikan moto ora et labora! Berdoa yang benar adalah bekerja yang 
sepenuh tanggungjawab. Dan sebaliknya, pekerjaan kita adalah doa kita, ibadah kita 
kepada Tuhan. Etos kerja unggul ini dijalankan dengan semangat iman dan cinta pada 
Tuhan yang menyertai umat dengan Roh Kudus-Nya.  
 

Di atas sudah kita lihat bersama pengaruh raja Keraton Ageng Sejagat dan Marthin 
Luther tentang etos hidup dan kerja. Mana yang perlu diikuti? Melalui teladan Marthin 
Luther yang bersumber dari firman Tuhan, kita belajar membuka diri agar dapat 
merasakan pimpinan Roh Kudus dalam pekerjaan sehari-hari.  

  

8. SAAT TEDUH  
 
9. DOA SYAFAAT  
 

10. NYANYIAN UMAT  
KJ 363:1-3 Bagi Yesus Kuserahkan 
Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; 
hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya. 
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Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya. 
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya. 
 
Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya; 
mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah! 
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
 
Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku; 
pada Dia 'ku terpaut, Dia Jurus'lamatku. 
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus'lamatku. 
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus'lamatku.  



20 

 

 
 
 
 
 
1. SAAT TEDUH 

 
2. NYANYIAN UMAT 

KJ 415:1-3 “GEMBALA BAIK BERSULING NAN MERDU” 
1) Gembala baik, bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang  
dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. 
 

Refr:  O, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening.  
 Mengalir dalam sungai kasihku kuasa damai cerlang, bening. 
 

2) Kepada domba haus dan lesu. Gembala baik membrikan air segar;  
ke dalam hati haus dan sendu dibriNya air hidup yang benar. Refr.: 
 

3) Di jalan maut kelam sekalipun ‘ku tidak takut pada seteru,  
sebab Gembala adalah Teman dan Juruslamat bagi diriku. Refr.: 

 
3. DOA PEMBUKA 

 
4. PEMBACAAN KEJADIAN 4:2-8 

 
MENGATASI KEMARAHAN 

 
Ada banyak kemarahan di sekeliling kita. Orangtua memarahi anaknya di muka umum; 
pengendara mobil ataupun pengendara motor yang marah dengan pengendara lainnya; 
pejabat yang marah-marah sampai melempar benda-benda; suami istri yang marah dan 
bertengkar di tempat umum, dsb. Kita menonton kemarahan orang lain. Namun, 
sepertinya setiap hari kita pun memiliki alasan untuk marah. Misalnya saja mulai dari 
bangun tidur, kita berharap untuk menghirup udara yang segar, tetapi yang kita cium 
adalah asap. Ternyata tetangga Anda pagi-pagi sudah bakar sampah. Atau disaat bangun 
kesiangan, padahal pagi itu ada test dari dosen yang galak. Bisa jadi saat hendak masuk 
kamar mandi, ternyata orang yang mandi sebelumnya menghabiskan air dan tidak 
membuka keran air. Begitu membuka keran, air tidak mengalir. Atau mungkin kita sudah 
lelah seharian bekerja dengan tekanan yang berat. Kita mengharap pulang ke rumah, 
istirahat. Begitu sampai di depan rumah, pintu pagar terhalang kendaraan yang diparkir. 
Namun, amarah mungkin masih bisa ditahan sebab saat meminta si pemilik untuk 
memindah kendaraan, ia bersedia memindahkannya. Bagaimana bila si pemilik mobil itu 
tidak diketahui berada di mana? Apakah kita dapat menahan rasa marah? 
 
Banyak orang bertanya, apakah marah diperbolehkan? Bukankah Tuhan juga marah? 
Ketika Tuhan Yesus memberitahu murid-murid-Nya akan penderitaan dan kematian 

Mengatasi Kemarahan 
Bahan PD 5 

1 Tesalonika 1:2-10  
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yang menanti-Nya, Petrus menegor Dia. Hal yang demikian tidak akan terjadi. Maka 
Tuhan Yesus memarahi Petrus, “Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa 
yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.” Ketika para orangtua 
membawa anak-anaknya untuk diberkati Tuhan, para murid menghalangi mereka. 
Tuhan Yesus pun memarahi para murid, “Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, 
jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang 
empunya Kerajaan Allah.” (Mrk 10:14b) Belum lagi kemarahan Tuhan Yesus dalam 
peristiwa penyucian Bait Allah yang sampai memporak-poranda barang-barang. 
 
Akan tetapi, rasanya ada perbedaan antara kemarahan Tuhan dan marahnya kita. Jika 
kita mau bertanya pada diri sendiri, mengapa kita marah? Mungkin kita akan 
menemukan jawaban, yang paling sering membuat kita marah adalah kenyamanan yang 
terganggu, kepentingan diri yang terganggu, harga diri kita yang diremehkan, juga rasa 
iri. Jika patokannya hanya kenyamanan dan kepentingan SAYA saja, ini persoalan besar. 
Artinya, kenyamanan dan kepentingan saya tidak boleh terganggu, tetapi kenyamanan 
dan kepentingan orang lain tidak mengapa jika terganggu. Saya marah sekali jika ada 
orang yang parkir di depan pintu masuk rumah saya. Tapi jika saya bepergian, tidak 
masalah saya parkir depan pintu orang lain, tokh saya berhenti cuma sebentar saja/tidak 
lama. Harga diri yang kita pertahankan seringkali juga adalah harga diri semu, yang 
sesungguhnya menunjukkan kita tidak rela merendahkan diri. Perasaan iri juga adalah 
ketidakmampuan kita untuk mengakui kekurangan diri dan kelebihan orang lain. 
 
Apa yang kita lakukan dengan kemarahan kita itulah yang menentukan apakah kita 
berdosa atau tidak. Oleh sebab itu, Efesus 4:26b juga mengingatkan kita “janganlah 
matahari terbenam, sebelum padam amarahmu.” Artinya jangan kita berlama-lama 
menyimpan kemarahan itu. Mengapa tidak boleh berlama-lama? Sebab kemarahan yang 
disimpan lama adalah memberi kesempatan kepada iblis (Efesus 4:27). Memberi 
kesempatan pada iblis untuk menguasai diri kita untuk melakukan tindakan yang 
berdosa.  
 
Apa yang menyebabkan Kain menjadi marah? Sebabnya persembahan Habel diindahkan 
sedangkan persembahan Kain tidak. Tidak disebutkan atas alasan apakah persembahan 
Kain tidak diindahkan Tuhan. Yang pasti atas peristiwa itu, Kain menjadi marah. Lalu 
Tuhan bertanya pada Kain, tentang alasan kemarahannya “Mengapa hatimu panas dan 
mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau 
tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau 
harus berkuasa atasnya.” Tuhan mengajak Kain untuk merenungkan alasan kemarahannya. 
Jika motivasi yang dimiliki oleh Kain baik, tentu ia tak perlu marah. Tuhan pun memberi 
peringatan pada Kain untuk dapat menguasai diri dalam kemarahannya. Namun, Kain 
memilih untuk terus hidup dalam kemarahannya. Menyimpan kemarahannya, sehingga 
rasa marahnya itu mendorongnya untuk membunuh Habel, adiknya. Apa yang kita 
lakukan dengan kemarahan kita itulah yang menentukan apakah kita berdosa atau tidak. 
Oleh sebab itu, Efesus 4:26b juga mengingatkan kita “janganlah matahari terbenam, 
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sebelum padam amarahmu.” Artinya jangan kita berlama-lama menyimpan kemarahan 
itu. Mengapa tidak boleh berlama-lama? Sebab kemarahan yang disimpan lama adalah 
memberi kesempatan kepada iblis (Efesus 4:27). Memberi kesempatan pada iblis untuk 
menguasai diri kita untuk melakukan tindakan yang berdosa.  
 
Ketika kemarahan datang, inilah yang dapat kita lakukan agar dapat mengatasi 
kemarahan itu dan menang “melawan iblis”.  
1) Belajar untuk bisa menerima 

Sebagaimana Tuhan mengingatkan Kain tentang motivasi persembahannya, jika itu 
adalah sesuatu yang baik, tak perlu ia merasa marah. Kain perlu jujur pada dirinya 
sendiri, apakah motivasinya sudah benar dan tulus? Apakah yang dilakukannya 
adalah sesuatu yang baik? Kain perlu belajar menerima. Terkadang tidak mudah 
seseorang mengakui dan menerima bahwa dirinya keliru, kurang kompeten (apalagi 
jika dibandingkan orang lain). Banyak orang daripada mengakui dan  menerima 
kekurangan dirinya, lebih memilih untuk menyalahkan/menjatuhkan orang lain 
yang sudah benar/lebih baik dari dirinya. Kita perlu belajar menerima. Kesalahan 
atau kekeliruan adalah sesuatu yang bisa terjadi pada semua orang. Kesalahan dan 
kekeliruan mestinya menjadi pembelajaran bagi kita untuk bisa lebih baik. Namun, 
terkadang kita pun sudah berupaya melakukan yang terbaik dan benar dan orang-
orang di sekeliling kita/situasi berbicara lain. Misalnya, kita sudah bekerja dengan 
sungguh-sungguh dan baik, tetapi justru yang mendapat promosi naik jabatan 
adalah orang lain yang kurang kompeten. Orang itu punya koneksi dengan petinggi 
hingga bisa cepat naik jabatan. Kita marah? Kita sudah berusaha hidup sehat, pola 
makan sehat, olahraga teratur, rajin ibadah, tetapi kita terkena penyakit yang serius. 
Apakah kita menjadi marah? Ya, mungkin kita kecewa dan marah. Namun, hal ini 
menunjukkan bahwa banyak hal dalam hidup kita yang tidak ada dalam kuasa kita, 
tidak dalam kontrol kita. Terhadap hal-hal yang demikian, kita perlu belajar 
menerima. Semata-mata yang ada dalam kuasa kita adalah bagaimana saya akan 
bereaksi/menanggapi situasi tersebut? Apa yang akan saya pikirkan? Apa yang akan 
saya lakukan? Seperti kata Tuhan pada Kain, “engkau harus berkuasa atasnya.” 
 

2) Mengalami kuasa pengampunan Tuhan 
Pengampunan dan belas kasihan Tuhan adalah untuk semua orang. Dia 
menginginkan semua orang termasuk, diri kita masing-masing dan orang lain untuk 
bertobat dan diampuni. Ketika Tuhan memberikan pengampunan pada kita, kita 
tidak dapat menahannya. Jika kita menahan pengampunan dari Tuhan itu berarti 
kita meniadakan karya Kristus untuk menyelamatkan kita. Karena itu, dalam 
penyesalan, kita perlu melepaskan rasa bersalah dan rasa malu. Kita perlu belajar 
menerima pengampunan dari Tuhan, dan membiarkan pengampunan-Nya 
memperkuat diri kita sehingga kita mampu untuk mengampuni orang lain. Kita 
perlu melihat kepada setiap diri kita untuk merasakan belas kasihan, kuasa 
pengampunan Tuhan yang besar dan kekal.  
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Dengan merasakan belas kasih dan kuasa pengampunan Tuhan serta kekuatan dari 
Roh Kudus kita ditolong untuk mengampuni, seperti Tuhan Yesus mengampuni 
Petrus, semua murid-murid, dan orang banyak. Kekuatan dari Allah akan 
memampukan kita untuk mengendalikan kemarahan dengan pengampunan. 

 
Pada saat ini makin sering kita melihat orang-orang yang marah di sekeliling kita. Di 
jalanan, di rumah, di tempat kerja, di gereja, juga di media sosial lewat status ataupun 
komentar-komentar. Kita pun seringkali marah, namun jika kita marah jangan sampai 
kita berbuat dosa yaitu dengan menyimpan kemarahan kita dan membiar iblis 
mengambil kesempatan lewat kemarahan kita agar kita berbuat dosa. Kita perlu belajar 
mengendalikan kemarahan kita. Kita perlu waspada pada upaya iblis yang menjatuhkan 
kita dalam perbuatan dosa dalam kemarahan kita. Belajarlah untuk menerima kesalahan 
diri kita sendiri, kesalahan orang lain. Alamilah kuasa pengampunan dari Tuhan 
sehingga kita dapat mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain. 
 

5. SAAT TEDUH 
 

6. DOA SYAFAAT  
 

7. NYANYIAN UMAT 
NKB 116:1-3 “SIAPA YANG BERPEGANG” 

1) Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, 
hidupnya mulia dalam cah’ya baka bersekutu dengan Tuhannya.  
 

Refr.:  Percayalah dan pegang sabda-Nya: 
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia! 
 

2) Bayang-bayang gelap ‘kan dihapus 
lenyap oleh sinar senyum wajah-Nya; 
rasa takut dan syak ‘kan menghilang 
cepat dari yang berpegang pada-Nya. Refr.: 
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1. SAAT TEDUH 

 
2. NYANYIAN UMAT  

KJ 14:1-3 “MULIAKAN TUHAN ALLAH “ 
1) Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, 

muliakan pimpinan-Nya dalam kasih sayAng-Nya.  
2) Kami datang kepada-Mu, kami datang kepada-Mu 

bersyukur sebulat hati, kar’na kasihMu besar.  
3) Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu. 

Ya, berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengar.  
 

3. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
4. PEMBACAAN ALKITAB LUKAS 14:7-14 
 

MOHON KERENDAHAN HATI 
 

Salah satu buah Roh adalah pengendalian diri. Pengendalikan diri adalah kemampuan untuk 
melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Kontrol diri merupakan upaya menumbuhkan 
kesadaran bahwa hidup dijalani bersama orang lain. Salah satu dampak dari pengendalian diri 
adalah sikap rendah hati. Pribadi yang rendah hati akan menghindarkan diri dari sikap 
arogan, congkak, merasa diri penting, senang menggurui, susah mendengarkan, merasa diri 
tahu segala sesuatu dan sulit memahami keberadaan sesama. 
 
Pentingnya hidup rendah hati disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas 14:7-14, 
Tuhan Yesus mengingatkan tentang sikap hidup dalam kerendahan hati melalui pengendalian 
diri. Kapan merendahkan hati itu dilakukan? Jawabnya adalah setiap saat, sebab kerendahan 
hati adalah karakter dari pembiasaan diri. Seorang yang membiasakan diri merendahkan hati, 
di manapun ia berada tetap akan rendah hati. Baik di hadapan orang yang dianggap penting 
di tengah masyarakat atau di hadapan orang biasa, ia tetap rendah hati. 
 
Teladan rendah hati diajarkan Tuhan Yesus secara nyata. Saat Ia menjadi sorotan banyak 
orang karena melakukan hal-hal ajaib, Ia tidak menjadi jumawa. Sikap itu berkebalikan 
dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Injil menceritakan bahwa mereka ingin selalu 
menampakkan diri sebagai yang terhebat, tersohor. Akibatnya mereka tidak mampu 
mengendalikan diri untuk memamerkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai prestasi dan 
kehebatan. Di tempat-tempat umum, mereka menunjukkan kebolehannya sebagai 
agamawan. Saat menjalani ritual keagamaan, mereka memamerkan kesalehan di muka umum. 
Saat diundang menghadiri acara-acara khusus atau disebuah pesta, mereka berebut tempat 

Bahan PD 6 

Lukas 14:7-14 

Mohon Kerendahan 

Hati 
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kehormatan. Tuhan Yesus menyoroti kebiasaan itu. Apa jadinya jika tempat terhormat itu 
bukan ditujukan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu? Mereka yang 
memperebutkan kursi itu pasti akan malu. Buah dari kesombongannya adalah rasa malu.  
 
Bagaimana mewujudkan sikap rendah hati itu dalam kehidupan kita? Pada Injil Lukas 14:12-
14 Tuhan Yesus memberikan gambaran demikian: bila seseorang mengundang sesamanya 
yang kaya dan mampu di pesta yang diselenggrakannya, orang itu dapat mengharapkan 
balasan berupa undangan pesta atau suatu pemberian dari orang kaya itu. Namun bila 
seseorang mengundang sesamanya yang menderita (lumpuh, buta, disabilitas), dan miskin di 
pesta yang diselenggarakannya, ia pantas mendapat pujian yang sebenarnya. Mengapa? Sebab 
ia tidak mungkin mengharapkan orang-orang miskin dan menderita yang diundangnya itu 
memberikan balasan kepadanya. Sikap itu disebut sebagai kerendahan hati. Di sini Tuhan 
Yesus memberikan pesan bahagia bagi mereka yang rendah hati. Meskipun mereka tidak 
mendapat balasan dari dunia, namun Tuhan sendiri yang akan memberikan balasan seturut 
kehendak-Nya. Balasan itu bukan sekadar pujian dunia, namun berkat ilahi dari Tuhan.  
 
Dari sini kita memahami perlunya membiasakan melakukan pengendalian diri menuju 
kerendahan hati. Melalui ajaran-Nya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dengan kerendahan 
hati kita siap mengikut jejak Tuhan. Bagaimana sikap rendah hati diwujudkan dalam hidup 
sehari-hari? Melalui Merry de Vall, kita bisa belajar memohon pada Tuhan Yesus agar 
dibebaskan dari keinginan untuk di hargai, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk 
dihormati, keinginan untuk mengangkat martabat, keinginan untuk menjadi orang penting. 
Kita juga memohon agar dibebaskan dari ketakutan direndahkan, ketakutan diabaikan, 
ketakutan mendapat nama jelek karena melakukan kebaikan, ketakutan nodai dan dituduh 
saat memberikan pembelaan pada yang tersisih.  Itulah permohonan pada Tuhan Yesus agar 
kita bersikap rendah hati.  
 
5. SAAT TEDUH  
 
6. DOA SAFAAT 
 
7. NYANYIAN UMAT  

KJ 246: 1,3 “YA ALLAH YANG MAHA TINGGI” 
1) Ya Allah yang Mahatinggi, Kau Pencipta dunia ini; 

kami juga Tuhan ciptakan, agar Dikau tetap dipuji. 
Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. 
Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya.  

3) Ya Allah yang Mahasuci, Engkau turun ke dunia ini; 
Kau menyala bagaikan api; memurnikan nurani kami, 
mengobarkan semangat kami agar kami menjadi b’rani. 
Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu.  
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1. SAAT TEDUH 
 

2. NYANYIAN UMAT  
KJ 18:1,3,4 “ALLAH HADIR BAGI KITA” 
1) Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat 

Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat 
Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah ! 
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia 

3) Allah hadir ! O percaya dan berdoa pada-Nya 
Agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya 
Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah ! 
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia 

4) Penebus, dengarkan kami yang pada-Mu berseru: 
buka tingkap anug'rah-Mu, b'rikanlah berkat penuh! 
Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah ! 
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia 

 

3. DOA 
4. PEMBACAAN MAZMUR 33:12-22  
 

BEBAS DARI RASA TAKUT 
DENGAN MENGANDALKAN TUHAN 

 
Rasa takut seringkali menghampiri hidup manusia. Ketika kekasih hati atau orang yang 
diandalkan tak lagi bersama, rasa-ranya enggan untuk melangkah. Belum lagi dengan berbagai 
permasalahan yang menghimpit, seringkali menjadikan manusia takut. Juga saat hidup dalam 
kesendirian. Di situ ada rasa takut untuk melangkah, karena seolah tak ada teman, sehingga 
perjalannan hidup dijalani sendiri. Rasa bimbang dan ragu semakin memperberat langkah. 
 
Sang Pemazmur mengingatkan kita semua, bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita adalah 
umat yang dipilih Allah untuk menjadi milik-Nya. Sebagai umat milik kepunyaan-Nya, Ia tak 
membiarkan kita sendiri. Ia melihat, menilik dan memperhatikan kita. Segala yang kita 
kerjakan, segala yang kita perbuat tak pernah lepas dari perhatian-Nya. Ia turut dalam 
pekerjaan kita. Pemazmur mengungkapkan pekerjaan yang dilakukan Tuhan kepada manusia 
secara luarbiasa. Kata Pemazmur, “TUHAN memandang dari sorga, Ia melihat semua anak 
manusia; dari tempat kediaman-Nya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk 
hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka” (ay. 13-15). Sungguh, apa 
yang dilakukan Tuhan begitu luarbiasa penuh perhatian. Namun apakah perhatian Tuhan itu 
ditanggapi manusia? Di sinilah letak persoalan manusia. Ketakutan, kecemasan terjadi karena 
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umat tidak merasakan kehadiran Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Manusia kerap 
mencari-cari “alternatif” untuk mengatasi masalah dalam hidupnya. 
 
Pemazmur juga menceritakan bagaimana manusia melupakan Allah dengan mencari-cari 
peneguhan alternatif baginya. Pemazmur memberi contoh seekor kuda. Kuda adalah binatang 
yang cepat dan tangkas, sehingga menjadi kendaraan perang. Kuda adalah metafora kekuatan 
yang dimiliki manusia. Kuda boleh kita pahami sebagai alat yang dapat memberikan 
ketenangan buat manusia. Namun itu semua sia-sia, tidak akan menolong kita. Mengapa? 
Sebab, hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Persoalannya bagaimana caranya? 
Pemazmur mengatakan: “Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut 
akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya” (ay. 18). Memahami ungkapan 
Pemazmur “mereka yang berharap kasih setia-Nya” ini dapatlah kita bayangkan seperti orang 
yang nyaris tenggelam. Ia tak mampu lagi berenang. Ia hanya pasrah menanti pertolongan. 
Saat menerima pertolongan, ia juga tidak boleh bergerak semaunya sendiri. Ia ikut saja 
tindakan yang dilakukan penolongnya. Begitulah yang mestinya terjadi dalam hidup ini. Di 
tengah perjalanan hidup kita, berserah kepada Dia yang empunya kehidupan. Dalam bahasa 
Pemazmur kita memandang Tuhan yang telah lebih dahulu memandang kita. 
 
Melalui Mazmur 33:12-22, kita diingatkan bahwa sesungguhnya hanya takut pada Tuhan, dan 
menaruh harap hanya kepada Tuhan sajalah yang menjadikan kita kuat. Karena Tuhan 
senantiasa mengasihi umat yang takut dan berharap pada-Nya, Tuhan Allah memberikan 
pemeliharaan pada mereka ynag menyandarkan hidup hanya pada-Nya. 
 
5. SAAT TEDUH 

 
6. DOA SYAFAAT  
 
7. NYANYIAN PENUTUP  

KJ 408:1-3 “DI JALANKU ‘KU DIIRING 
1) Di jalanku ‘ku diiring oleh Yesus Tuhanku. 

Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku? 
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. 
Suka-duka dipakai-Nya untuk kebaikanku; 
Suka-duka dipakai-Nya untuk kebaikanku. 

2) Di jalanku yang berliku dihibur-Nya hatiku; 
bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. 
Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, 
dari cadas didepanku datang air yang sedap; 
dari cadas didepanku datang air yang sedap. 
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1. SAAT TEDUH 
 

2. NYANYIAN UMAT  
KJ2:1-3 “SUCI, SUCI, SUCI” 
1) Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa 

Dikau kami puji di pagi yang teduh. 
Suci, suci, suci, murah dan perkasa, 
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!  

2) Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur 
di depan takhta-Mu memb’ri mahkotanya. 
Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, 
Tuhan, Yang Ada s’lama-lamanya.  
 

3. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

4. PEMBACAAN KISAH PARA RASUL 9:1-18 
 

HIDUP DALAM PERTOBATAN 
 

Paulus merupakan seorang Yahudi kelahiran Tarsus. Diperkirakan ia lahir pada dekade 
pertama abad I, yakni 5-10 tahun setelah Yesus lahir. Saulus adalah seorang Yahudi dari suku 
Benyamin dan dari kelompok Farisi yang paling keras dalam agama Yahudi. Ia sangat fanatik 
terhadap agamanya. Sebagaimana kebanyakan orang Yahudi, Saulus tidak dapat menerima 
pandangan para pengikut Kristus yang mengikuti Yesus orang Nasaret sebagai Mesias. Saulus 
bereaksi dengan sangat keras terhadap pengikut Yesus. Ia berusaha sekuat tenaga 
menghentikan ajaran Yesus. Dengan ijin dari pemimpin Yahudi, ia mengejar-ngejar pengikut 
Kristus serta menganiaya dengan kejam. 

 
Saulus tumbuh besar dalam lingkungan helenis dan juga memelihara secara sungguh tradisi 
Yahudi yang mengalir dalam dirinya. Ia merupakan orang yang terpelajar dan pintar dalam 
retorika. Bagi Saulus, titik balik yang mengubah seluruh hidupnya adalah pengalaman akan 
Kristus yang bangkit di dekat Damsyik. Dalam perjalanannya itu, sebelum memasuki kota, 
Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang ia aniaya. Saulus yang semula berjalan 
memasuki kota Damsyik dengan kegagahan hendak menangkap orang-orang yang mengikuti 
Jalan Tuhan, kini ia memasuki kota itu dengan bantuan dari orang lain karena ia tidak dapat 
melihat. Bahkan Tuhan memakai orang yang semula hendak menjadi korban, untuk menolong 
Saulus dari kebutaannya. 
 
Perjumpaannya dengan Tuhan itulah yang menjadi motivasi dasar dari panggilan hidupnya 
sebagai seorang rasul. Peristiwa itu mengubahkan hidup Saulus dengan sangat drastis. Ia yang 
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semula bersemangat menganiaya pengikut Kristus, kini ia sendiri menjadi pengikut Kristus. 
Bukan hanya itu saja, ia bahkan memberitakan Yesus di segala tempat. Perubahan Saulus ini 
membuat banyak orang menjadi keheranan. Saulus yang mulanya seorang penganiaya 
pengikut Kristus, dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi pewarta dan utusan-Nya. 
 
Pertobatan adalah sepenuhnya anugerah dan pekerjaan Allah dalam hidup manusia. Saulus 
tidak pernah merencanakan pertobatannya. Setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan 
secara pribadi, barulah ia mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dipanggil menjadi 
pengikut Kristus berarti dipanggil untuk bertobat.Ketika kita telah mengalami perjumpaan 
dengan Tuhan secara pribadi, maka seharusnya ada perubahan hidup yang besar ke arah yang 
lebih baik. 
 
Perubahan hidup yang lahir dari pertobatan bukanlah perubahan hidup yang terjadi 
setengah-setengah, melainkan berubah seluruhnya. Dari hidup yang melakukan dosa, menjadi 
hidup meninggalkan dosa. Dari hidup melawan Allah, menjadi hidup yang taat kepada Allah. 
Hal ini bisa ditunjukkan dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak 
berkenan bagi Tuhan. 
 
Apakah umat yang sudah percaya pada Tuhan Yesus juga perlu hidup dalam pertobatan? 
Sekalipun sudah menjadi milik Kristus, umat Allah bisa terjatuh dalam dosa. Untuk itulah 
Roh Kudus menyertai kehidupan kita agar senantiasa menyadari keberadaan diri. Dalam 
kehidupan kita, suara Roh Kudus pasti akan membuat gelisah umat Allah yang hidup dengan 
dosa. Sebaliknya, suara Roh Kudus akan meneguhkan kita untuk tetap berjalan di dalam 
kebenaran firman sesuai dengan panggilan Tuhan atas kita. Dalam kehidupan kita sekarang 
ini, Roh Kudus tetap berkarya dan terus membawa kita di dalam proses pengudusan hidup; 
antara lain dengan menunjukkan jalan pertobatan saat kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus akan 
terus mendorong kita untuk menyesali perbuatan dosa dan hidup dalam pertobatan.  
 

Marilah kita membuka hati untuk menerima aliran Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan 
agar sesuai kehendak Allah.  
 
5. SAAT TEDUH  

 

6. DOA SAFAAT 
 

7. NYANYIAN UMAT  
KJ 353:1-2 “SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL” 
1) Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. 

Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau.  
 

 Refr: “Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!” 
  Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, “Kau yang sesat, marilah!” 

 

2) Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau. 
Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Refrein: 
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1.  SAAT HENING  
 
2.  NYANYIAN UMAT 

PKJ. 242:1-2 “SEINDAH SIANG DISINARI TERANG” 
1) Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku; seindah petang dengan angin 

sejuk  
cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang dan aku mengasihi Dia. 
Kasih-Nya besar; agung dan mulia  
cara Tuhan mengasihiku. 

2) Sedalamnya laut seluas angkasa  
cara Tuhan mengasihiku; seharum kembang yang tetap semerbak cara Tuhan 
mengasihiku. 
Damai-Nya tetap besertaku; dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tent’ram; 
kunikmati penuh  
cara Tuhan mengasihiku. 

 

3.  DOA  
 

4.  PENGANTAR – KATA PEMBUKA 
 (Pemimpin membacakan kata pembuka) 

Manusia terdiri dari tubuh fisik dan batin. Fisik adalah hal yang kasat mata, yang bisa 
dilihat seperti tubuh, tangan, kaki, kepala, kulit, batin sesuatu yang tidak kasat mata 
tetapi bisa dirasakan meliputi pikiran, emosi, perasaan.  Fisik bisa terluka, batinpun bisa 
juga terluka. Fisik terluka karena sesuatu sebab yang kasat mata seperti kecelakaan, 
kecerobohan, atau perkelahian. Batin terluka karena suatu trauma masa lalu yang sangat 
membekas dalam pikiran bawah sadar. 
 
Penyebab luka batin kadang tidak bisa diketahui dengan mudah karena tersimpan rapat 
dalam pikiran bawah sadar. Sebenarnya sama dengan luka fisik, batin manusia juga 
dilengkapi dengan sensor apabila terjadi luka batin. Timbulnya rasa stress, ketakutan, 
cemas, merupakan sensor awal terjadinya luka batin, tetapi sayangnya sebagian besar 
dari kita tidak peka terhadap sensor tersebut. Sama seperti luka fisik yang tidak diobati 
bisa berakibat infeksi, luka batin yang tidak diobati secara perlahan akan berakibat pada: 
menyimpan dendam, kemarahan, sakit hati, rasa kecewa, mudah tersinggung, rasa 
bersalah, ketakutan, kesedihan yang terkubur rapat tetapi tidak bisa hilang, bahkan 
sampai pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Energi emosi ini akan terus membesar 
dan akan mencari kesempatan untuk keluar dalam bentuk gangguan psikologis, sama 
seperti gunung berapi yang menyimpan energi ledakan dahsyat. 

 
5.  NYANYIAN PUJIAN 

KJ 467:1-3 “TUHANKU BILA HATI KAWANKU” 

Permaafan Dan 

Pemulihan 
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1) Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, 
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. 

2) Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, 
pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. 

3) Dan hari ini aku bersembah serta pada-Mu, Bapa, berserah, 
berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. 

 
6.  PEMBACAAN KEJADIAN 50:15 – 21  
 

PERMAAFAN DAN PEMULIHAN 
 

Memaafkan dan mengampuni orang yang pernah berbuat salah dan menyakiti kita, akan 
membuat kita semakin kuat untuk melanjutkan kehidupan kita di dalam kasih.  
 

Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Afrika Selatan: 
Selama bertahun-tahun, orang kulit putih di sana, melakukan banyak sekali kekejian kepada 
kaum kulit hitam. Saat Apartheid berhenti dan Nelson Mandela, dari kaum kulit hitam 
berkuasa dan menjadi Presiden Afrika Selatan, Ia tidak memakai kekuasaannya itu untuk 
membalas dendam. Sebaliknya ia mendirikan sebuah komisi, yaitu Truth and Reconcilliation 
Commission. Siapapun yang pernah berbuat salah, kekejian, kejahatan yang bisa membuat luka 
batin di kalangan kaum kulit hitam, bisa mendatangi Komisi ini, mengakui kesalahannya dan 
akan diberi pengampunan.  
 

Suatu kali ada seorang polisi kulit putih datang ke komisi ini dan mengakui bagaimana ia 
dengan kejinya menyiksa sampai mati seorang aktifis kulit hitam dan itu dilakukan di depan 
istri sang aktifis. Setelah pengakuan salah yang disampaikan polisi itu di hadapan janda aktifis 
itu, ia sangat gemetar dan ketakutan. Sang janda bangkit dari tempat duduknya menghampiri 
sang polisi. Sang polisi berpikir bahwa janda itu akan membalas dendam dengan 
membunuhnya. Namun, yang terjadi adalah sang janda memeluk polisi itu sambil berkata, “Di 
dalam Kristus, aku memaafkanmu”. 
 

Mengampuni adalah cara untuk menyembuhkan luka batin. 
 

Yusuf adalah seseorang yang mempunyai masa lalu yang pahit. Saudara-saudaranya sendiri 
memusuhi dia bahkan melakukan hal-hal yang mengancam nyawanya dan merendahkannya. 
Sama seperti banyak orang, dimana pengalaman masa lalu yang menyakitkan, bisa membuat 
seseorang terluka batinnya, maka demikian juga dengan Yusuf. Namun iman dan pengalaman 
hidupnya bersama dengan Tuhan, telah memberi pelajaran yang berharga bahwa semua 
pengalaman yang buruk dan menyakitkan di masa lalu, bisa dipakai oleh Tuhan untuk 
mewujudkan rencana yang indah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika Yusuf 
dengan segala kekuasaan yang dimilikinya mempunyai kesempatan untuk membalas dendam, 
ia tidak melakukannya. Yusuf mengampuni dan menerima saudara-saudaranya. 
Pengampunan itulah yang telah menyembuhkan dan memulihkan Yusuf dari luka batinnya. 
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Ketika kita mempersilahkan Roh Kudus mengalir dan bekerja dalam hati kita, maka kita pun 
akan dimampukan untuk mengampuni siapapun orang yang pernah membuat batin kita 
terluka 
 

9.  SHARING 
(Peserta diberi kesempatan untuk sharing tentang pengalaman masa lalu yang mungkin saja telah 
menjadi luka batin. Setelah Sharing, belajar tentang mengampuni dan berdoa secara pribadi untuk 
mohon kekuatan dari Tuhan supaya bisa mengampuni) 

 

10. DOA SYAFAAT  
 

11.  NYANYIAN UMAT 
ROH KUDUS KAU HADIR DI SINI (2x) 
Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihi-Mu 
Kau lembut Kau manis Kau lah Penghiburku  
Penolongku di utus Bapaku 
 
Refr:  Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan 

Ku buka hati menyembahMu Yesus 
Jamahlah kami penuhi kami 
Dengan kuasa Allah Mahatinggi 
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1. SAAT HENING  

 
2. NYANYIAN UMAT  

KJ 285:1-3 “TUHANKULAH GEMBALAKU” 
1) Tuhankulah Gembalaku; oleh-Nya ‘ku tent’ram 

di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang.  
2) Jiwaku disegarkan-Nya dan kar’na nama-Nya 

ditunjukkan-Nya jalanku yang lurus dan baka. 
3) Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap; 

Engkau sertaku, tongkat-Mu menghiburku tetap. 
  

3. DOA 
 

4. PEMBACAAN MAZMUR 23 
(Mazmur 23 dapat dibacakan oleh salah satu peserta atau dapat bergantian) 
 

5. PEMBACAAN KISAH PARA RASUL 7:55-60 
 

ROH KUDUS  
MEMBUAT HIDUP PENUH MAKNA 

 
Kisah Para Rasul 7:55-60 menceritakan bagaimana kehidupan Stefanus berakhir. Stefanus 
adalah salah seorang dari tujuh diaken yang dipilih dari antara umat Tuhan pada waktu itu, 
untuk memberi perhatian khusus pada urusan diakonia jemaat. Para rasul merasa terhambat 
aktivitas memberitakan Injilnya karena urusan pelayanan meja. Karena itu mereka meminta 
jemaat untuk memilih diakonos yang dikhususkan untuk melayani meja, termasuk 
memperhatikan para janda jemaat. Para diaken ini kemudian didoakan dan mendapat 
penumpangan tangan para rasul sebelum mereka menjalankan tugas pelayanan. Mereka 
dipilih secara demokratis, dan juga “secara teokratis” berdasarkan kriteria yang cukup 
“sederhana”, yaitu bahwa mereka adalah orang yang dikenal baik, dan yang penuh dengan 
Roh Kudus. 
 
Sebagai diaken, Stefanus ini juga memberitakan Injil. Dalam menjalankan tugasnya, Stefanus 
mengadakan bermacam mujizat dan tanda-tanda di depan orang banyak, dan membebaskan 
banyak orang dari penyakit dan belenggu. Namun sayang, tidak semua orang Yahudi 
menerima pemberitaan dan pelayanannya. Bahkan, beberapa orang dari jemaat Yahudi, yaitu 
jemaat Libertini, menuduh Stefanus sebagai penyesat, dan membawanya ke Mahkamah 
Agama. 
 

Roh Kudus Membuat 

Hidup Penuh Makna 
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Kisah Para Rasul 7:1-53 menceritakan pembelaan Stefanus di hadapan Imam Besar dalam 
sidang Mahkamah Agama. Dengan berani Stefanus mengutarakan bagaimana Allah 
membentuk Israel, mulai dari pemilihan Abraham yang tinggal di Mesopotamia, peristiwa 
keluarnya umat Israel dari Mesir di bawah pimpinan Musa, sampai kehidupan umat Yahudi 
saat itu. Stefanus mengungkapkan juga bagaimana nenek moyang Israel terus memberontak 
kepada Tuhan sehingga dibuang ke tanah Babel, bagaimana mereka membunuhi para nabi, 
dan akhirnya menolak Orang Benar, yaitu Yesus yang belum lama mereka bunuh. Kemudian, 
dalam perikop yang kita baca, Lukas yang menuliskan Kisah Para Rasul menceritakan bahwa 
pembelaan Stefanus ini memicu kemarahan anggota Mahkamah Agama.  Mereka berteriak, 
menutup telinga, menyerbu, menyeret, dan kemudian merajam Stefanus di luar kota. Stefanus 
mati dilempari batu. Lukas menuliskan tambahan catatan yang singkat, yaitu bahwa seorang 
anak muda bernama Saulus menyaksikan peristiwa itu, dan menyetujui bahwa Stefanus layak 
mati dibunuh. Atas kasih karunia Tuhan yang besar, di kemudian hari Saulus ini dipanggil 
Tuhan menjadi rasul dengan nama Paulus.  Melalui dirinya, Injil semakin tersebar ke dunia 
yang luas. 
 
Stefanus mati dirajam. Apakah kematian Stefanus ini tragis? Secara sekilas, barangkali akhir 
hidup Stefanus memang tampak tragis. Akan tetapi, sesungguhnya kematian Stefanus ini 
sangat bermakna. Mengapa? Dalam Kis 7:54-60 ini diungkapkan beberapa hal yang 
menandainya. Stefanus mati karena memberitakan Injil. Ia sedang bergiat menjalankan tugas 
yang mulia dalam hidupnya. Maka, kematiannya berkenan kepada Tuhan. Stefanus yang 
penuh dengan Roh Kudus ini juga diberi karunia melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang 
berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus kemudian mati ketika sedang berdoa.  Ia 
menyerahkan rohnya kepada Tuhan, sambil berseru: “Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini 
kepada mereka.” 
 
Roh Kudus yang memenuhi Stefanus menjadikan Stefanus memaknai kehidupannya dalam 
iman pada Tuhan Yesus. Roh yang sama itu sedang bekerja dan terus bekerja dalam 
kehidupan umat. Roh Kudus menjadikan Stefanus tabah menghadapi tekanan-tekanan berat. 
Bahkan karena Roh Kudus itu pula, Stefanus berani mati sebab kematiannya bermakna. Roh 
Kudus menjadikan Stefanus yakin bahwa baik hidup maupun mati, semuanya bermakna di 
mata Tuhan.  
 
Melalui Stefanus kita belajar untuk membuka diri dan mengalami Roh Tuhan. Yakinlah 
bahwa Ia hadir dalam kehidupan kita dalam segala perkara yang kita jalani. Roh itu 
menjadikan kehidupan kita penuh makna.  
 
9. SHARING 
(Peserta diberi kesempatan untuk sharing tentang pengalaman tentang bagaimana Roh kudus memberikan 
ketabahan hingga mendapat kekuatan di kala lemah, penghiburan di kala duka dan bagaimana Roh Kudus 
dialami, dirasakan umat. Setelah sharing, mintalah peserta saling mendoakan) 
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10.  DOA  
 
11.  NYANYIAN UMAT PKJ 97:1-4 

KJ 233:1-3 “ROH KUDUS TURUNLAH” 
1) Roh Kudus, turunlah dan tinggal dalam hatiku, 

dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku! 
ApiMulah pembakar jiwaku, 
sehingga hidupku memuliakan Tuhanku.  

2) Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, 
kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. 
Curahkanlah berkat karunia; 
jadikan hidupku pada-Mu saja berserah!  

3) Syukur pada-Mu, Roh Kudus, yang sudah memberi 
bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. 
Jadikanlah semakin berseri 
iman dan pengharapan serta kasih yang bersih.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


