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Pengantar 

Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid 
berkumpul, bersatu hati dalam keheningan untuk berdoa 
bersama-sama. Di tengah rasa kehilangan, putus asa, 
ketakutan, kecemasan akan masa depan, mereka memohon 
kekuatan dari Roh Kudus agar dikuatkan untuk menjadi 
saksi-saksi Kabar Gembira Tuhan. 

Kita mempunyai tradisi untuk mengadakan doa Novena Roh 
Kudus, yang dilaksanakan selama sembilan hari (novena = 
sembilan), mulai pada hari sesudah Kenaikan Tuhan Yesus ke 
surga dan berakhir pada hari Sabtu menjelang Hari Raya 
Pentekosta. Maka selama sembilan hari ini, kita akan 
mencontoh para murid Yesus bersama Bunda Maria. Kita 
berdoa Novena mohon kedatangan Roh Kudus. 

Dalam doa novena ini kita memuji Tuhan yang menjanjikan 
kedatangan Roh Kudu dan memohon rahmat Allah agar siap 
menyambut kedatangan Roh Kudus dengan penuh iman, 
harap dan cinta kasih. Selain itu situasi kita kerapkali 
membuat kita putus harapan, situasi yang membuat kita 
menjadi tak berdaya, dan membutuhkan dukungan yang kuat. 
Novena ini mau membuat kita menimba inspirasi dan 
kekuatan dari Roh Kudus seperti yang dilakukan para murid 
Tuhan Yesus.  

Bahan dalam teks Novena ini diambil dari buku Puji Syukur 
no. 90-94, Via Lucis dan beberapa sumber lain.  

Semoga teks panduan ini membantu kita untuk berdoa 
Novena, menantikan anugerah Roh Kudus kepada kita 

Tuhan memberkati. 
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PERSIAPAN 

Perayaan dilaksanakan di ruangan yang layak, ada meja, 
yang di atasnya ada salib Kitab Suci, bunga dan lilin 
(paskah). Disiapkan juga 14 lilin kecil, yang akan 
dinyalakan di setiap perhentian.  

Diharapkan semua anggota keluarga berperan aktif, dalam 
bergantian peran. sebagai: pemandu, lektor, pimpin doa, 
dsb. Agar ibadat berjalan lancar sebaiknya ada persiapan 
bersama (latihan).  

Bila semua sudah siap, semua mengawalinya dengan 
menyanyikan ulangan lagu Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, PS 
568 (kalau bisa dengan ayatnya, kalau tak bisa ayat cukup 
ulangan saja). Kalau tidak ada nyanyian, langsung dipandu 
oleh pemimpin. 

Pembuka 

P Mari kita membuka Novena kita ini dengan menyanyikan 
lagu : 
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P Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U Amin. 

P Datanglah Roh Kudus, penuhulah hati kami umat-Mu. 

U Dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. 

Pengantar Pembuka: 

P Bapak-ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 

Sebelum Yesus naik ke surga, Ia berjanji kepada para murid-

Nya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus, karena Ia tidak 

ingin membiarkan para murid-Nya seperti yatim piatu. Roh 

Kudus itulah yang akan menyertai Gereja dalam 

perziarahannya. Itulah sebabnya, setelah Ia naik ke surga, 

Bunda Maria dan para rasul berdoa memohon agar Yesus 

memenuhi janji-Nya, memberikan karunia Roh Kudus 

untuk memenuhi muka bumi, memenuhi setiap kita yang 

mengimani Kristus. Tradisi suci ini yang terus diwariskan 

oleh Gereja sepanjang masa, termasuk untuk kita di masa 

sekarang  ini. Marilah kita meneladani Bunda Maria dan 

para rasul, agar janji Yesus juga dinyatakan bagi kita. 

(Hening) 

Pendarasan Mazmur/Kidung 

Antofon :  

Aku tidak meniggalkan kamu sebagai yatim piatu*    

Aku akan mengutus Penolong  bagimu. 

Kidung :       Wahyu 15, 3 – 4 

 Agung  dan  mengangumkan segala  karya- Mu*  

  ya  Tuhan Allah yang  maha kuasa. 

 A dil dan benar segala  tindakan-Mu*  

  ya raja segala bangsa 

 Siapakah yang tidak takut ya Tuhan*  
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  dan tidak memuliakan nama-Mu 

 Sebab hanya Engkaulah kudus,†  

 semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-

Mu*   

  sebab telah nyatalah segala keputusan-Mu 

 Kemuliaan kepada Bapa*  

  dan Putera dan Roh Kudus 

 Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*  

  dan sepanjang segala abad. Amin. 

Antofon :  

Aku tidak meniggalkan kamu sebagai yatim piatu*    

Aku akan mengutus Penolong  bagimu. 

Doa Penerangan Roh Kudus (PS 147) 

P Ya Bapa utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu, dan 

nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, 

maka semuanya akan diciptakan kembali. 

U Dan Engkau akan membaharui muka bumi. 

P Marilah berdoa, 

Allah Bapa Maha Penyayang, berilah kami kiranya 

sukcita Roh-Mu, dan semoga kami selalu mengalami 

bahwa Engkau beserta kami, setiap kali kami 

berkumpul atas nama Yesus Kristus, Putera-Mu. 

Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup 

bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan 

sepanjang masa. 

U Amin. 

VIA LUCIS = JALAN TERANG 
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Berdoa dan merenungkan peristiwa-peristiwa Terang Paskah Tuhan dan 

Pentakosta. Penyalaan lilin di setiap perhentian FAKULTATIF. 

P Dalam novena ini, mari kita berjalan bersama dan 

merenungkan Via Lucis : Jalan Terang. 

Perhentian Pertama : KEBANGKITAN 

"Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di antara 
orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. 
Ingatlah apa yang dikatakan-Nya kepada kamu, ketika 
Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus 
diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan 
disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." 
(Luk 24: 5-7) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Kedua: KUBUR KOSONG 

Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka 
pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah 
disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah 
terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak 
menemukan mayat Tuhan Yesus. (Luk 24: 1-3) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

P Mari kita berdoa.  
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Tuhan, Allah Bapa kami, Engkau melakukan keajaiban 
bagi kami. Apa yang Engkau janjikan, Engkau laksanakan 
bahwa Putra-Mu, Yesus Kristus telah bangkit. Dialah 
Tuhan dan pengantara kami. 

U Amin. 

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Ketiga :   PENAMPAKAN KEPADA MARIA 
MAGDALENA 

Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil 
menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kemudian ia 
menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, 
tetapi ia tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus 
kepadanya: "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah 
yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah 
penunggu taman, lalu berkata kepada-Nya: "Tuan, jikalau 
tuan yang mengambil Dia, katakanlah kepadaku, di mana 
tuan meletakkan Dia, supaya aku dapat mengambil-Nya." 
Kata Yesus kepadanya: "Maria!" Maria berpaling dan 
berkata kepada-Nya dalam bahasa Ibrani: "Rabuni!", 
artinya Guru. Kata Yesus kepadanya: "Janganlah engkau 
memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, 
tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan 
katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan 
pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan 
Allahmu." (Yoh 20: 11.14b-17) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 
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Perhentian Keempat : PENAMPAKAN DI JALAN KE 
EMAUS 

Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus 
pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, yang terletak 
kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka 
bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar 
pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu 
berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada 
sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka 
tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka: 
"Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu 
berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka 
muram. (Luk 24 : 13-17) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

P Marilah berdoa, 
Ya Tuhan yang penuh belas kasihan, Engkau sungguh 
baik terhadap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan 
kami dalam perjuangan hidup ini, karena Putra Yesus 
Kristus senantiasa berjalan bersama kami. Dialah 
kebangkitan dan kehidupan kami. 

U  Amin. 

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Kelima :    PENAMPAKAN DALAM 
PERJAMUAN EMAUS 



9 

 

Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia 
berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan-Nya. 
Tetapi mereka sangat mendesak-Nya, katanya: 
"Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah 
menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu 
masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 
Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil 
roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan 
memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah 
mata mereka dan merekapun mengenal Dia, tetapi Ia 
lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang 
kepada yang lain: "Bukankah hati kita berkobar-kobar, 
ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika 
Ia menerangkan Kitab Suci kepada kita?" (Luk 24 : 28-32) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Keenam : PENAMPAKAN DI SENAKEL 

Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu 
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat 
dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut 
kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah 
Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: 
"Damai sejahtera bagi kamu!" Dan sesudah berkata 
demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya 
kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika 
mereka melihat Tuhan. (Yoh 20: 19-20) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  
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6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

P Marilah berdoa, 
Ya Allah yang maharahim, Engkau melakukan keajaiban 
bagi kami. Engkau membagi roti kepada kami di jalan 
hidup dan perjuangan, dan Engkau juga memberi ‘Damai 
Sejahtera’ bagi kami untuk hidup bersama. Dalam Kristus 
Tuhan Kami. 

U Amin. 

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Ketujuh :  PERINTAH UNTUK MEMBAWA 
PENGAMPUNAN 

Kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu! Sama 
seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku 
mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia 
mengembusi mereka dan berkata: "Terimalah Roh Kudus. 
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya 
diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap 
ada, dosanya tetap ada." (Yoh 20: 21-23) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Kedelapan :  PENEGUHAN KEPADA RASUL 
THOMAS 

Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada 
kembali dalam rumah itu dan Tomas bersama-sama 
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dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus 
datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan 
berkata: "Damai sejahtera bagi kamu!" Kemudian Ia 
berkata kepada Tomas: "Taruhlah jarimu di sini dan 
lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan 
ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak percaya 
lagi, melainkan percayalah." Tomas menjawab Dia: "Ya 
Tuhanku dan Allahku!" Kata Yesus kepadanya: "Karena 
engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. 
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun 
percaya." (Yoh 20: 26-29) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

P Marilah kita berdoa, 
Tuhan yang penuh belas kasih, Engkau tidak akan pernah 
melupakan kami. Malahan mengandalkan kami, dan 
membuat kami tetap percaya kepada-Mu. Dengan 
pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

U Amin. 

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Kesembilan:   PENAMPAKAN DI TEPI 
DANAU  GALILEA 

Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-
murid-Nya di pantai danau Tiberias… Ketika hari mulai 
siang, Yesus berdiri di pantai; akan tetapi murid-murid itu 
tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada 
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mereka: "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-
pauk?" Jawab mereka: "Tidak ada." Maka kata Yesus 
kepada mereka: "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan 
perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka 
menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi 
karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus 
itu berkata kepada Petrus: "Itu Tuhan." … Kata Yesus 
kepada mereka: "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di 
antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada-Nya: 
"Siapakah Engkau?" Sebab mereka tahu, bahwa Ia adalah 
Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan 
memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. 
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada 
murid-murid-Nya sesudah Ia bangkit dari antara orang 
mati. (Yoh 21: 1a. 4-7a. 12-14) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Kesepuluh:   PENEGUHAN KEPDA RASUL 
PETRUS 

Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus: 
"Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku 
lebih dari pada mereka ini?" Jawab Petrus kepada-Nya: 
"Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi 
Engkau." Kata Yesus kepadanya: "Gembalakanlah domba-
domba-Ku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua 
kalinya: "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi 
Aku?" Jawab Petrus kepada-Nya: "Benar Tuhan, Engkau 
tahu, bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus 
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kepadanya: "Gembalakanlah domba-domba-Ku." Kata 
Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: "Simon, anak 
Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Maka sedih 
hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya: 
"Apakah engkau mengasihi Aku?" Dan ia berkata kepada-
Nya: "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu, 
bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya: 
"Gembalakanlah domba-domba-Ku. (Yoh 21: 15-17) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

P Marilah kita berdoa, 
Ya Tuhan yang maharahim, Engkau begitu peduli dengan 
kami. Engkau bergabung dan mempercayai kami di jalan 
kemanusiaan. Buatlah kami senantiasa kesatuan dalam 
Gereja Katolik. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan 
kami.  

U Amin. 

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Kesebelas: TUGAS PERUTUSAN PARA RASUL 

Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah 
diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu 
pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu 
yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, 
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Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir 
zaman." (Mat 28: 18-20) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Keduabelas: KENAIKAN TUHAN 

Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat 
Betania. Di situ Ia mengangkat tangan-Nya dan 
memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati 
mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 
Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu mereka 
pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. (Luk 24: 
50-52) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

P Marilah kita berdoa, 
Tuhan yang penuh belas kasih, Engkau mencintai kami 
dan  tidak pernah melupakan kami. Engkau mempercaya-
kan Gereja kepada kami. Buatlah kami bertekun sehati 
sejiwa dalam persekutuan Gereja-Mu, dalam Kristus 
Tuhan kami. 

U Amin. 

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 
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Perhentian Ketigabelas:    BERSAMA MARIA 
MENANTIKAN ROH KUDUS 

Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang 
atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus 
dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Tomas, 
Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon 
orang Zelot dan Yudas bin Yakobus.  Mereka semua ber-
tekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan 
beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan 
saudara-saudara Yesus. (Kis 1: 13-14) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

Perhentian Keempatbelas: PERISTIWA PENTAKOSTA 

Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya 
berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit 
suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi 
seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah 
kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang 
bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka 
mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti 
yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk 
mengatakannya. (Kis 2 : 1-4) 

Hening….. kemudian salah seorang menyalakan lilin lalu meletakan 
di meja atau tempat yang disediakan. Yang lain menyanyikan lagu:  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 
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P Marilah kita berdoa, 
Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, Engkau melakukan 
keajaiban bagi kami. Apa yang Engkau janjikan, Engkau 
lakukan. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami. 
Maka kami memuji dan memuliakan Dikau kini dan 
sepanjang masa.  

U Amin.  

6  6  7  65  6  !7  6  3 . 7  !  7 . 6 . _ 
Al-  le-   lu-   ya     al-   le-    lu-  ya       al-   le-  lu-    ya. 

P Bersatu dalam Roh Kudus yang telah dianugerahkan 
kepada kita. Marilah bersama berdoa, doa yang diajarkan 
Tuhan: 

P+U Bapa kami….  

Doa Roh Kudus    PS  no. 94      (doa bersama) 

Allah Bapa yang maha kudus, kami bersyukur kepada-Mu 
karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati 
kami. Kehadiran-Nya dalam hati kami telah membuat kami 
menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula 
kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. 

Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama 
Kristus. Dialah Roh Kebenaran yang memimpin kami kepada 
seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu 
kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah 
dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu di tuntun oleh sabda-
Nya. 

Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing 
Gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan 
berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena 
bimbingan-Nya kami semua boleh menikmati buah Roh: 
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kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 

Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing 
umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk 
tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi Putra-
Mu, berani menjadi pelayan sesama dan menjadi terang serta 
garam dunia. 

Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah 
lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan cermat dan 
teguh. Semoga Ia menjadi daya Ilahi di dalam kehidupan 
beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke 
dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama 
Bapa dan Putra dan Roh Kudus.  

Amin. 

Mohon Tujuh Karuniah Roh Kudus   

P Datanglah ya Roh hikmat 

U  turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang bijak,  

terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan 

mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Engkau 

lepaskan dari belenggu dosa dunia ini.  

P Datanglah ya Roh Pengertian 

U turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat 

memahami ajaran Yesus, Sang Putera, dan melaksanakannya 

dalam hidup sehari-hari. 

P Datanglah ya Roh Nasehat 

U dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh 

gejolak ini. Semoga kami melalukan yang baik dan menjauhi 

yang jahat. 

P Datanglah Roh Keperkasaan 
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U kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah 

menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga Engkau 

kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa 

menuntun kami. 

P Datanglah ya Roh Pengenalan akan Allah 

U ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini 

sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai 

oleh kemegahan dunia. 

P Datanglah Roh Kesalehan 

U bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah 

kami menjadi orang yang tahu berterimakasih atas segala 

kebaikan-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi 

orang di sekitar kami. 

P Datanglah ya Roh Takut akan Allah 

U ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu di 

manapun kami berada. Tegakkanlah kami, agar selalu 

berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. 

Amin. 

P Saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan rendah hati, 

kita    memohon buah-buah karunia Roh Kudus. 

P Ya Allah Roh Kudus, Sang cinta kekal Bapa dan Putera, 

dengan kemurahan-Mu :  

U Anugerahkanlah kepada kami buah kemurahan hati,  

agar kami boleh disatukan dengan Dikau, oleh cinta kekal;  

Anugerahkanlah kepada kami buah sukcita,  

agar kami boleh diisi dengan hiburan suci;  

Anugerahkanlah kepada kami buah kedamaian  

agar kami boleh menikmati kedamaian jiwa;  

Anugerahkanlah kepada kami buah kesabaran,  
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agar kami boleh memikul segala sesuatu dengan rendah hati,  

walau bertentangan dengan hasrat hati kami sendiri.  

P Ya Roh Ilahi, tuangkanlah ke dalam diri kami :  

U Buah kedermawanan, yang membuat kami boleh sepenuh 

hati ikut membebaskan saudara-saudari kami yang 

berkesusahan. Buah kebaikan, yang membuat kami penuh 

kebajikan untuk segala hal. Buah semangat iman yang tak 

kunjung padam, sehingga kami boleh bertekun dalam doa. 

Buah kelemahlembutan, sehingga kami boleh mengatasi 

segala rasa sakit hati, mencegah setiap bisikan yang 

menyesatkan; menekan setiap kelemahan kodrati kami,  saat 

berhadapan dengan sesama kami.  

P Ya Roh Pencipta, khabarkanlah dengan penuh keindahan  

kepada kami : 

U Buah kesetiaan, agar kami boleh menyandarkan diri dalam 

keyakinan yang mendalam terhadap Sabda Allah. Buah 

kesederhanaan, sehingga kami boleh bertindak serasi dengan 

tutur kata kami. Buah pengendalian diri dan kesucian, agar 

kami boleh memelihara tubuh kami sebagai bait-Mu yang 

kudus.  

P Semoga dengan bantuan-Mu, kemurnian hati kami 

terpelihara di dunia, supaya kami pantas menerima Yesus 

Kristus, sesuai kata-kata Injil, dan boleh  melihat wajah Allah 

yang kekal dalam kemuliaan Kerajaan-Nya.  

U Amin. 

P+U: Ya Roh Kudus, Tuhan dan Allah kami, pandanglah kami 

yang bersujud di hadirat-Mu. Kami ingin mempersembah-

kan kepada-Mu, diri kami sendiri bersama Sri Paus, para 

Uskup, para imam, seluruh keluarga, anak-anak, kaum 

muda dan pelayan Gereja, yang menyebar di KBG dalam 
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Paroki dan Keuskupan kami. Engkau telah memanggil 

kami dalam iman agar kami dapat mengabdi Allah 

Tritunggal. Kami mohon sudilah menerima penyerahan 

diri kami bersama mereka semua. Semoga dengan rahmat-

Mu, kami semakin memusatkan diri kami kepada Kristus,  

mengambil bagian dalam tugas perutusan-Nya serta 

membangun persekutuan sebagai Tubuh-Nya dalam 

Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik.  

Semoga dengan rahmat-Mu, para pendosa bertobat, 

mereka yang tersesat semakin mengetahui dan mengakui 

kebenaran iman. Dan melalui Santa Maria, Bunda 

Kerahiman, Perempuan pilihan Bapa, yang di rahimnya, 

Engkau kandung Putera Allah, kami mohon dampingilah 

kami yang lemah ini dengan ketujuh karunia Roh Kudus. 

Amin. 

Doa Penutup 

Hari Pertama 

Allah pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus kami 

lahir kembali dalam pembabtisan dan menjalani hidup baru. 

Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah 

kanan-Mu. Semoga Roh-Mu menjaga kami sampai Penyelamat 

kami datang dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan, Pengantara 

kami, kini dan sepanjang masa. Amin 

Hari Kedua 

Allah yang mahabijaksana, Putra-Mu menjanjikan Roh Kudus 

kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah Dia naik ke 

surga. Semoga kami pun Kau anugrahi karunia Roh Kudus. Demi 

Yesus Kristus, Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin 

Hari Ketiga 
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Allah, Penyelamat kami, kami percaya bahwa Kristus telah 

bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga dalam Roh-

Nya, Dia selalu menyertai kami sampai akhir zaman, seperti yang 

dijanjikan-Nya. Sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang 

masa. Amin. 

Hari Keempat 

Allah yang mahakudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun atas 

kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan 

mengamalkannya dalam cara hidup kami. Demi Yesus Kristus, 

Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin 

Hari Kelima 

Allah yang mahakuasa dan mahakudus, semoga Roh Kudus 

turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami 

menjadi kenisah kemuliaan-Nya. Demi Yesus Kristus, Tuhan 

kami, kini dan sepanjang masa. Amin 

Hari Keenam 

Allah yang mahaesa, Engkau telah menghimpun Gereja dalam 

Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepada-Mu dengan ikhlas 

dan bersatu padu dalam cinta. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, 

kini dan sepanjang masa. Amin 

Hari Ketujuh 

Allah yang mahakudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam 

diri kami, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dan 

layak menjadi milik-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini 

dan sepanjang masa. Amin 

Hari Kedelapan 

Allah sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan bagi kami 

jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra-Mu dan 
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mengutus Roh Kudus. Semoga cinta bakti dan iman kami selalu 

bertambah. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang 

masa. Amin 

Hari Kesembilan 

Allah yang mahakuasa, kebangkitan Putra-Mu telah menumbuh-

kan hidup baru dalam diri kami. Semoga karena bantuan Roh-Mu 

kami mewujudkan rahmat kebangkitan dalam hidup kami sehari-

hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. 

Amin 

Berkat dan Pengutusan 

P Semoga Tuhan Beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

P Semoga Tuhan mencurahkan anugerah Roh Kudus kedalam 

hati kita, untuk memupuk semangat persekutuan di antara 

kita, mengobarkan hati kita untuk menjadi saksi Kristus 

dalam kehidupan kita setiap hari. 

U Amin. 

P Semoga kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat 

Allah  mahakuasa : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh 

Kudus. 

U Amin. 

P Saudara-saudari, Novena Pentakosta hari pertama 

(kedua…ketiga…) sudah selesai 

U Syukur kepada Allah. 

P Marilah Pergi. Kita diutus 

U Amin. 

 



23 

 

 

 

 

 
 

 



24 

 

 


