
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

BACAAN SEMINGGU 
 
Minggu, 19 Mei 2013 
Kis. 2:1-11;  
1Kor. 12:3b-7,12-13 atau Rm. 
8:8-17;  
Yoh. 14:15-16,23b-26 

Senin, 20 Mei 2013 
Sir. 1:1-10;  
Mrk. 9:14-29 

Selasa, 21 Mei 2013 
Sir. 2:1-11;  
Mrk. 9:30-37 

Rabu, 22 Mei 2013 
Sir. 4:11-19;  
Mrk. 9:38-40 

Kamis, 23 Mei 2013 
Sir. 5:1-8;  
Mrk. 9:41-50 
Jumat, 24 Mei 2013 
Sir. 6:5-17;  
Mrk. 10:1-12 

Sabtu, 25 Mei 2013 
Sir. 17:1-15;  
Mrk. 10:13-16 
 
 
 

 

 

 

Dalam kehidupan Gereja , Roh Kudus dimohonkan untuk 

memenuhi hati umat dan membaharui seluruh muka 

bumi. Roh yang sama ini memenuhi para murid dan 

mengubah seluruh diri mereka. Ketakutan mereka 

menjadi keberanian, keraguan menjadi kepastian, 

kelesuan menjadi semangat membara, ketidakberdayaan menjadi kekuatan. 

Dia mengilhami para rasul sehingga mereka berani menjadi saksi-saksi 

Kristus sampai ke ujung bumi. 

  

Roh Kudus adalah Roh kehidupan yang melahirkan dan menyertai Gereja dan 

tugas perutusannya sejak Pentakosta dan seterusnya sampai sekarang ini 

dan kedepan. Tugas ’perutusan’ seperti penginjilan, tidak mungkin tanpa 

tindakan Roh Kudus ; Dialah pelaku utamanya, napas dan daya dorong bagi 

mereka yang diutus-Nya. Dia adalah Roh kesatuan dalam peragaman pela- 

’ 

yanan untuk membangun Gereja, yang berada dalam peziarahan menuju ’keselamatan’ paripurna. Dia juga adalah 

Roh doa , yang menjadikan umat sebagai anak-anak Allah dan yang memampukan mereka berseru ” Abba, ya Bapa. 

 

Ada suatu pernyataan :” Tanpa Roh Kudus, Gereja semata-mata suatu ’organisasi’: dengan Roh Kudus , Gereja 

adalah ’tanda persatuan’ Tritunggal. Tanpa Roh Kudus , perutusan adalah propaganda; dengan Roh Kudus, 

perutusan adalah suatu ’Pentakusta’, yang artinya ’Terang Roh Kudus ; realita kebenaran sejati dari Allah’. Tanpa 

Roh Kudus, Ibadat-ibadat keagamaan semata-mata mengenangkan masa lampau: dengan Roh Kudus, liturgi 

membuat masa lampau sungguh-sungguh hadir sekarang dan memandang ke masa depan. Tanpa Roh Kudus kegI- 
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atan Kristiani adalah moralitas kaum budak; dengan 
roh Kudus , kegiatan manusiawi di-Ilahikan. ’Itulah 
kegiatan ’anak-anak Allah’  

  

Roh Kudus adalah Roh doa, yang menjadikan umat 
sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus adalah ’Roh 
meditasi kita’ yang mendorong kita untuk membuka 
hati kita kepada ’terang dan kehidupan’ Menjadikan 
kita sadar sepenuhnya akan persatuan kita dengan 
Tritunggal Mahakudus, kita menjadi diri kita 
sepenuhnya, kita menjadi kudus karena kita 
merupakan ’Bait Roh Kudus’. Dengan meditasi kita 
belajar untuk menyadari siapakah kita, dan bahwa 
panggilan kita adalah untuk mengontemplasikan 
Allah dan dengan demikian diri kita diilahikan. Jadi 
meditasi sangat mendukung pengertian dari iman 
kita , bahwa kita adalah anak-anak Allah dan karena 
anak Allah maka kegiatan kita sebagai manusiawi di-
Ilahikan. Sebagaimana doa Syukur Agung ketiga 
menyatakannya : Pada hari itu kami akan melihat 
Engkau yang sesungguhnya sebagai Allah kami dan 
kami akan menjadi seperti Engkau” 

 

 

 

Dahulu, Dr. William C. Menninger [1899-1966] 
membuat daftar dari tujuh kualitas pribadi yang 
harus dimiliki seseorang untuk dapat memenuhi 
persyaratan sebagai seorang pribadi yang dewasa. 
Daftarnya itu sangat mendekati tujuh karunia Roh 
Kudus yang  terdapat dalam Yes 11:2-3 (lihat PUJI 

SYUKUR no. 93). Dr. Menninger mengatakan, bahwa 
untuk menjadi matang secara emosional, seseorang 
harus: 

 

1. Memiliki kemampuan untuk mengha-
dapi/berurusan dengan realitas secara 
konstruktif. Karunia HIKMAT memampukan kita 
untuk membedakan realitas dari fantasi dan 
hidup sesuai dengan realitas itu. 

 

2. Memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan 
perubahan. Karunia PENGERTIAN menolong 
seseorang untuk menerima perubahan-
perubahan, melihat perubahan-perubahan itu 
untuk kebaikan bersama. Kebanyakan orang 
tidak senang dengan perubahan tetapi menyukai 
kemajuan. Tidak akan ada kemajuan apa pun 
tanpa perubahan. 

 

3. Secara relatif memiliki kebebasan dari gejala-
gejala sebagai akibat ketegangan-ketegangan 
dan kecemasan-kecemasan. Karunia NASIHAT 
memimpin kita mempelajari dan menyelidiki 
melampaui hal-hal yang kelihatan untuk 
menemukan penyebab-penyebab dan gejala-
gejala ketegangan dan rasa takut yang 
tersembunyi. 

 

4. Memiliki kapasitas untuk menemukan lebih 
banyak kebahagiaan dalam tindakan memberi 
daripada menerima. Karunia KESALEHAN 
mengingatkan kita betapa buruknya keserakahan 
/ketamakan. ‘Kisah para Rasul’ yang 
menggambarkan turun-Nya Roh Kudus atas 
sekelompok pengikut-Nya yang pertama juga 
memuat “pepatah” Yesus ini: “Lebih berbahagia 
memberi daripada menerima” (Kis 20:35). 

 

5. Memiliki kapasitas untuk berelasi dengan orang-
orang dengan suatu cara yang konsisten, dengan 
kepuasan bersama dan saling menolong. Karunia 
PENGENALAN AKAN ALLAH memberikan 
arahan yang konsisten atas kehidupan kita, kalau 
tidak demikian halnya kita akan dirobek-robek 
oleh setiap emosi yang muncul pada setiap 
situasi aktual dalam kehidupan kita. 

 

6. Memiliki kapasitas untuk mengarahkan energi 
kekerasan yang bersifat naluriah dari diri kita 
kepada hal-hal yang kreatif dan konstruktif. 
Karunia TAKUT AKAN ALLAH mendorong kita 
untuk melakukan hal-hal yang baik yang tanpa 
karunia itu mungkin saja terabaikan atau tidak 
dilakukan. “Takut” di sini menyangkut rasa 
hormat, seperti seorang anak yang takut (atau 
menghormati) ayahnya yang sangat mengasihi 
dirinya. 

 

7.  Memiliki kapasitas untuk mengasihi. Karunia 
KEPERKASAAN diperlukan untuk cintakasih yang 
sejati, karena karunia termaksud memberikan 
keberanian kepada kita untuk membuat 
komitmen suci walaupun adanya risiko ditolak. 

 

 

Sakramen Penguatan (konfirmasi) sering disebut 
sebagai Pentakosta kita secsara pribadi. Hal ini 
merupakan suatu panggilan kepada kematangan 
spiritual dan jua sebuah tanda kematangan spiritual 
tersebut. Pentakosta mengumpulkan para 
rasul/murid Yesus yang awal dan kita semua kepada 
kepenuhan hidup. Kehidupan itu jauh lebih besar 
daripada sekadar berjalannya waktu. Andaikanlah 
karena kemajuan sains kepada kita diberikan 



kesempatan untuk hidup selama 150 tahun. Namun 
apa artinya umur panjang itu, apa keuntungannya 
apabila ketidakpedulian kita, rasa takut kita dan 
kebencian kita menghalangi kita untuk menikmati 
kehidupan yang sejati? 

 

 

 

Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 
menggerakkan kita dari rasa takut kepada 
keberanian; dari kelemahan kepada kekuatan; dari 
merampas kepada memberi. Roh Kudus 
memberanikan kita untuk menghayati suatu 
kehidupan yang dipenuhi iman dan diinspirasikan oleh 
cintakasih setiap hari. Pentakosta telah 
mengorbitkan sejumlah orang-orang yang sedang 
ditindih rasa takut ke dalam suatu perjalanan untuk 
mempertobatkan dunia. 

 

DOA:  

Datanglah, Roh Kudus, penuhilah kehidupan kami 
dengan karunia-karunia-Mu. Amin. 

 

(sumber: catatan seorang osf) 

 

 

 

 

Setiap manusia dilibatkan oleh Allah dalam rencana 
keselamatan. Seperti kita ketahui cerita dan riwayat 
para nabi (Yesaya, Yeremia, Samson, Daud, Ishkak, 
dll). Dalam hal ini Maria mendapatkan peran yang 
sangat penting demi terjadinya kehendak Allah 
tersebut. Maria dipilih oleh Allah menjadi ibu Mesias. 

 

Selama ini yang sering kita dengar dan renungkan 
mungkin hanya Maria akan mengandung seorang 
bayi, dan bayi itu anak Allah. Tetapi kalau kita 

memahaminya dari sudut pandang orang Yahudi 
tentunya tugas ini menjadi dua kali lebih berat dari 
pada yang kita bayangkan. Orang Yahudi sangat 
kental tradisi keagamaanNya. Orang Yahudi pada 
jaman Yesus bahkan sampai sekarang, menanti-
nantikan hadirnya seorang Mesias, Juru Selamat. 
Sebagaimana janji Allah kepada Daud, Raja Israel, 
Allah akan membangkitkan seseorang dari keturuan 
Daud (dibaca : akan lahir dari keturunan Daud), dan 
akan menjadi raja bagi bangsa Israel, dan 
kerajaanNya akan jaya selamanya dan tidak akan 
pernah berakhir. 

 

Sebagai seorang Yahudi yang saleh, Maria tentunya 
juga hidup dalam pengharapan yang sama dengan 
harapan orang-orang sebangsanya. Dalam peristiwa 
Maria menerima kabar Gembira dari Malaikat 
sebenarnya Maria mengalami dua keterkejutan 
sekaligus kebahagian. 

 

Keterkejutan yang pertama adalah ternyata Mesias 
seorang tokoh yang sudah ditunggu-tunggu oleh 
seluruh bangsanya akan muncul. Harapan besar itu 
segera terwujud. Segala penderitaan Israel karena 
penjajahan dan morat marit pemerintahan pada 
waktu itu akan segera berakhir dengan hadirnya 
seorang mesias. 

 

Keterkejutan yang kedua adalah ternyata mesias ini 
akan hadir ke dunia melalui rahimnya sendiri. Seperti 
yang sudah sering kita dengar, hal ini tentu tidak 
mudah bagi Maria yang nota bene masih sangat 
muda waktu itu. 

 

Sisi yang kita mau kupas dalam kesempatan ini 
adalah pergulatan Maria ketika ia tahu bahwa yang 
dikandungnya adalah seorang tokoh besar yang 
sudah dinanti-nantikan dan diharap-harap oleh 
banyak orang. Orang Israel mengira Mesias akan 
lahir dari rahim seorang perempuan dari kalangan 
kerajaan, yang jelas-jelas keturunan Raja Daud. 
Sementara Maria hanya perempuan biasa. Bisa kita 
bayangkan sejak semula Maria sudah sadar akan 
penolakan bangsaNya terhadap Putranya ini. Akan 
terjadi tegangan antara pengharapan orang-orang 
sebangsanya dengan kenyataan apa yang 
dikehendaki oleh Yesus. Dan sepertinya penolakan 
terhadap Yesus Sebagai Sang mesias sungguh-
sungguh terjadi. 

 

Seperti kita tahu mendidik anak bukanlah pekerjaan 
yang mudah. Anak adalah titipan Tuhan di mana 
seorang ibu mempunyai tugas untuk mendidik dan 
membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan 
pengorbanan yang tidak sedikit. 

 



 

Dalam kasus Maria, hal ini menjadi sangat tidak mudah. Bisa dibayangkan 
bagimana sikap dan kelakuan Yesus setelah besar kalau Maria salah 
mendidiknya. Tugas Maria tidak berhenti ketika ia mengandung dan 
melahirkan Yesus. Tugas Maria seperti dikatakan dalam Injil adalah 
mendidik Yesus, memperkenalkan Yesus pada bait Allah, memperkenalkan 
Yesus pada tradisi bangsanya, mendampingi Yesus, bahkan sampai 
menemani di kaki Salib. 

 

Senjata Maria adalah Doa. Menghadapi tugas yang tidak mudah itu Maria 
mempunyai kekuatan yaitu kesadaran bahwa Allah pasti akan mendampingi 
dia dalam segala hal. Doa Maria sudah sering kita doakan seperti Ibadat 
Sore yaitu dalam Kidung Maria. 

 

(Luk 1:46-55) Dalam Kidung Maria sebetulnya terkandung iman Maria yang 
sangat dalam, yaitu Allah yang selalu setia pada perjanjianNya. Hidup kita ini 
didasari oleh perjanjian antara Allah dan manusia, di mana Allah akan 
memberikan berkat melimpah kepada manusia yang senantiasa percaya 
dan berpegang teguh padaNya. Dan dalam perjanjian itu Allah selalu setia 
sedangkan manusia seringkali lupa dan tidak setia dengan perjanjian 
tersebut. Namun Allah sebagai pihak yang dirugikan berkali-kali 
memperbaharui perjanjianNya dengan manusia dengan harapan manusia 
akan berubah. Di atas ketidaksetiaan manusia, Allah tetap setia. 
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Kolekte Ibadat 11 Mei 2013 

Kolekte I : Rp. 308.000,- 

Kolekte 2 : Rp. 200.000,- 

 

Petugas Ibadat 25 Mei 2013 

 

Pemimpin : Bp Sumardiono 

Dirigen : Bp Daud Darmono 

Organis : Renata 

Mazmur : Bp Yohanes 

Petugas : Kring 2 

Putra Altar : Fio dan Diah 

BIAK : Ibu Marselina Pane 

 

 

 

 

 

JADWAL DOA 

 

Kring 1 

Minggu, 19 Mei 2013 @19.30 

Di rumah Kel. Bpk S Peranginangin 

Damai Langeng Blok 3/1 No 10 

 

Kring 2 

MInggu, 19 Mei 2013 @19.00 

Di rumah Kel. Bpk A Sahana 

Perum Melur Permai Blok B-48 
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