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TONDI NI JAHOWA NA MANOGU TU HASONANGAN 
ROH YANG MENUNTUN 

00. Saat Teduh: 
01. Bernyanyi: BE 565:1/KJ 3 Las rohangku lao mamuji                        do = G 

 Las rohangku lao mamuji, Debata Parholong i. 
Songon bunga na mangerbang, di na binsar ari i. 
Arsak, dosa, haporsuhon, mago dibaen asiMi. 
Las ni roha na manongtong lehon di au Tuhanki. 
 

 Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar; 
Bagai bunga t'rima siang, hati kami pun mekar. 
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t'lah lenyap. 
Sumber suka yang abadi, b'ri sinarMu menyerap. 
 

02. Doa Pembuka:            (L-iturgis;   S-emua) 
 

L: Di dalam nama Allah Bapa, dan nama Anak-Nya, Yesus Kristus, dan nama Roh 
Kudus yang menciptakan langit dan bumi! A m e n. 

L:  Demikianlah Firman Tuhan Allah; “Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh 
yang baru di dalam batinmu, dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras 
dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. RohKu akan Kuberikan diam di dalam 
batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanKu dan tetap 
berpegang pada peraturan-peraturanKu dan melakukannya.   Haleluya.  (Yeh 36:26,27) 

  Marilah kita berdoa:  
     Ya Tuhan Allah Bapa kami! Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-

orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah matahati kami juga dengan RohMu, 
agar kehidupan kami sesuai dengan kehendakMu, dan hati kami penuh damai 
dan sukacita. Secara khusus, kami memohon, kiraNya Tuhan berkenan memberi 
kami kekuatan baru untuk mengatasi dan mengalahkan virus yang sedang 
mewabah saat ini dan kiranya Tuhan berkenan mengangkatnya dari kehidupan 
kami di bumi ini. 

S:  A m e n.      
 

03. Bernyanyi: BE 28:1+3  Hata ni Jahowa                                         do = Es 
 Hata ni Jahowa sipadame jolma, hangoluan i. 

Halalas ni roha siapuli roha, ni na marsak i. 
Gogo ni Debatangki paluahon na porsea, sian nasa jea. 
 

 Na rade di hita asi ni rohaNa, nang basaNa pe. 
Nunga mate Kristus, nunga sun ditobus hita on sude. 
Sangap ma di Debata, na porsea di hataNa do pangoluonNa. 

 
 
 

04. Bacaan Epistel Minggu Terdekat: Galatia 5 : 16 - 26 
 
L: Marilah membaca dan mendengar nas Alkitab yang diacu dari Galatia 5 : 16 - 26 

>>(Mohon teks Alkitab dibacakan!) 
L: Demikian pembacaan nas Alkitab. Berbahagialah yang mendengarkan Firman Allah 

dan yang memeliharanya. Amen.  
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05. Renungan:  Roh Yang Menuntun 
 Saudara/i, Firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam ini adalah Galatia 5: 
16–26. Yang sekaligus merupakan perikop Epistel pada minggu Pentakosta yang 
sebentar lagi akan kita rayakan. Dalam Kisah Para Rasul 2 tertulis Roh Kudus 
dicurahkan atas rasul-rasul pada hari Pentakosta. Namun ini bukan berarti Roh Kudus 
baru diciptakan pada saat Pentakosta. Roh Kudus tidak terpisahkan dari Allah Bapa 
dan Allah Anak yang tidak bermula dan tidak berakhir. Minggu ini kita akan 
memperingati Hari Turunnya Roh Kudus, yang menurut kelender gerejawi 50 hari 
setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperingati dan merayakan. Jangan kita 
memahami Roh Kudus bolak-balik naik dan turun sehingga ada Pentakosta kedua, 
ketiga dan seterusnya. Roh Kudus yang turun itu sudah berkarya sejak dulu, sekarang 
dan sampai Maranatha. Ia telah, sedang, dan akan terus menemani kita.  
 Saudaraku, sesuai dengan tema/topik renungan ini, kita akan lihat bagaimana 
peranan Roh Kudus menuntun hidup orang percaya dalam perikop ini.  a. Roh Kudus  
yang menjadi pengarah/penuntun di dalam semua aktivitas kita,  yang menuntun 
ucapan-ucapan kita, dan yang menguasai hidup kita. b.Roh Kudus yang menuntun 
kita untuk tidak menuruti keinginan daging. Paulus  dengan lengkap menyebutkan, 
mendaftarkan ada 16 keinginan daging yang kuat pengaruhnya (ay. 19  -21). Kalau 
keinginan daging ini ada dalam hidup kita maka kehidupan beriman kita, kehidupan 
ber-Tuhan kita akan rusak/hancur. Itu sebabnya Paulus mengatakan ; “keinginan 
daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera” (Roma 
8: 6-7). Maka yang dapat menghindarkan kita dari penguasaan daging, nafsu duniawi 
hanyalah Kuasa Roh Kudus. c. Roh Kudus lah yang menuntun kita untuk memiliki 
buah-buah Roh (ay.22,23). Bagaimana agar kita memiliki buah-buah Roh ini? kita harus 
mempertahankan, memperjuangkan Roh Kudus tetap tinggal di dalam diri kita. Setiap 
orang percaya telah menerima Roh Kudus (Kis 10 : 47). Dan yang terakhir d. Roh 
Kudus yang menuntun kita, yang mengajar kita (Yoh. 14:26), menguatkan kita dan 
meneguhkan kita menghadapi wabah virus corona saat ini. Memasuki New Normal  
teruslah taat pada protokol kesehatan  agar kita terhindar dari virus corona. Amin. 
 

 
[[  

06. Doa Syafaat  (Dipimpin Oleh Kepala Keluarga/Yang dituakan) 
07. Bernyanyi: BE 467: 1-2  Asi ni RohaM di Hami  
      >>mengumpulkan persembahan  

 Asi ni rohaM hupuji ala Ho manobus au.  
Dipaias Ho rohangku, gabe soranganMu au.  
IngananMu rohanami, TondiMi manggohi i.  
Pangke dohot ngolunami gabe ulaulaMi.  
 

 Sai ramoti ma rohangku, asa boi gohanMu au.  
Sai mabaor ma pasupasu, nang marhite sian au.  
IngananMu rohanami, TondiMi manggohi i.  
Pangke dohot ngolunami gabe ulaulaMi. 

 

08. Penutup: Doa Bapa Kami 
L: Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita dengan Doa Agung yang diajarkan 

oleh Yesus kepada murid-murid-Nya:  
S: “Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu .................”. 
S: (Menyanyikan:) Amen, Amen, Amen.                    RS/doc/hkbpjogja.org 


