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NOVENA ROH KUDUS 
ALKITABIAH 

 
   

 
Nyanyian Pembuka 

Semua menyanyi: Puji Syukur (PS) 565 / Madah Bakti (MB) 448 
 

Tanda Salib 
P.  Dalam nama  Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U. Amin. 
 

Doa Pembuka 
Bdk. Mzm. 143:5-6.8.10 

P. Ya Tuhan Allah, kami merenungkan segala pekerjaan-Mu dan 
memikirkan perbuatan tangan-Mu. Kami menadahkan tangan 
kepada-Mu, jiwa kami haus kepada-Mu seperti tanah yang tan-
dus. Kepada-Mulah kami percaya. 

U. Beritahukanlah jalan yang harus kami tempuh, ajarlah kami 
melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allah kami. Kiranya 
Roh-Mu yang baik itu menuntun kami. 

P. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U. Amin. 
 

Bacaan Injil 
Lihat hari yang bersangkutan 
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Doa Mohon Tujuh Karunia 
PS 93 

Catatan: Pemimpin ikut mengucapkan seluruh bagian “U”. 
P.  Datanglah, ya Roh Hikmat, 
U. turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak teru-

tama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan menguta-
makan cita-cita surgawi; dan semoga kami Kaulepaskan dari 
belenggu dosa dunia ini. 

 
P. Datanglah, ya Roh Pengertian, 
U. turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami agar dapat me-

mahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam 
hidup sehari-hari. 

 
P. Datanglah, ya Roh Nasihat, 
U. dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak 

ini; semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang 
jahat. 

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

segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kaukuatkan dengan 
memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. 

 
P. Datanglah, ya Roh Pengenalan akan Allah, 
U. ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini si-

fatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh 
kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan 
hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. 

 
P. Datanglah, ya Roh Kesalehan, 
U. bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami 

menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-
Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di 
sekitar kami. 
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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. 

 
Doa Tuhan 

Semua mengucapkan: 
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu…. 

 
Doa Penutup 

Lihat hari yang bersangkutan 
 

Tanda Salib 
P. Dalam nama  Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U. Amin. 
 

Nyanyian Penutup 
Semua menyanyi: PS 568 / MB 450 
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HARI PERTAMA 
 

Bacaan Injil 
P. Inilah  Injil Yesus Kristus menurut Lukas. 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 

Luk. 1:26-38 
Pemimpin membaca, atau setiap orang membaca satu paragraf: 
P. Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel 

pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada 
seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama 
Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 

 

-- Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: “Salam, 
hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” Maria 
terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati-
nya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya: “Jangan 
takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan 
Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan me-
lahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai 
Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah 
Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 
kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia akan men-
jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya 
dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.” 

 

-- Kata Maria kepada malaikat itu: “Bagaimana hal itu mungkin 
terjadi, karena aku belum bersuami?” Jawab malaikat itu kepa-
danya: “ROH KUDUS akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang 
Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan 
kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan 
sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengan-
dung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan 
yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Al-
lah tidak ada yang mustahil.” Kata Maria: “Sesungguhnya aku 
ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu 
itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 
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P. Demikianlah Injil Tuhan. 
U. Terpujilah Kristus. 
 

Doa Penutup 
P. Allah, pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus, 

kami lahir kembali dalam Pembaptisan dan menjalani hidup 
baru. 

U. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah 
kanan-Mu. Semoga Roh-Mu menjaga hidup kami sampai 
Penyelamat kami datang dalam kemuliaan. 

P. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami kini dan sepanjang masa. 
U. Amin. 

 
Louk. 1:35  

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγ ελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ 
σέ, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον 

κληθήσεται, υἱὸς θεοῦ· 
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HARI KEDUA 
 

Bacaan Injil 
P. Inilah  Injil Yesus Kristus menurut Lukas. 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 

Luk. 1:39-45 
Pemimpin membaca, atau setiap orang membaca satu paragraf: 
P. Setelah menerima kabar dari Malaikat Gabriel, beberapa waktu 

kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke 
pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke 
rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. 

 

-- Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak 
yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan ROH 

KUDUS, lalu berseru dengan suara nyaring: “Diberkatilah 
engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah 
rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang 
mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sam-
pai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak 
kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa 
yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.” 

 

P. Demikianlah Injil Tuhan. 
U. Terpujilah Kristus. 
 

Doa Penutup 
P. Allah yang mahabijaksana, Putra-Mu menjanjikan Roh Kudus 

kepada Para Rasul dan memenuhi janji itu sesudah Ia naik ke 
surga. Semoga kami pun Kauanugerahi kurnia Roh Kudus. Demi 
Yesus Kristus, Pengantara kami kini dan sepanjang masa. 

U. Amin. 

 
Louk. 1:41 

καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ⸂τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ⸃, 
ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος 

ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ, 
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HARI KETIGA 
 

Bacaan Injil 
P. Inilah  Injil Yesus Kristus menurut Lukas. 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 

Luk. 2:22.25-28.38-40 
Pemimpin membaca, atau setiap orang membaca satu paragraf: 
P. Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, 

Maria dan Yusuf membawa Yesus, Anak itu, ke Yerusalem untuk 
menyerahkan-Nya kepada Tuhan. 

 

-- Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang 
benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. ROH 

KUDUS ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh 
Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, 
yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh 
Kudus. Ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk oleh orang tua-
Nya untuk melakukan kepada-Nya apa yang ditentukan hukum 
Taurat, ia menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil 
memuji Allah. 

 

-- Pada ketika itu juga datanglah Hana, seorang nabi perempuan, 
ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara ten-
tang Anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan 
untuk Yerusalem. 

 

-- Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut 
hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu 
kota Nazaret di Galilea. 40 Anak itu bertambah besar dan men-
jadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya. 

 

P. Demikianlah Injil Tuhan. 
U. Terpujilah Kristus. 
 

Doa Penutup 
P. Allah, Penyelamat kami, kami percaya bahwa Kristus telah ber-

satu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga dalam Roh-Nya, 
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Ia selalu menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikan-
Nya. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. 

U. Amin. 
 

Louk. 2:25 

Καὶ ἰδοὺ ⸂ἄνθρωπος ἦν⸃ ἐν Ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ 
ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ 

Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπʼ αὐτόν· 

 

 

 
HARI KEEMPAT 

 
Bacaan Injil 

P. Inilah  Injil Yesus Kristus menurut Markus. 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 

Mrk. 1:4-8 
Pemimpin membaca, atau setiap orang membaca satu paragraf: 
P. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan: 

“Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan 
mengampuni dosamu.” Lalu datanglah kepadanya orang-orang 
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dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, 
dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. 

 

-- Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan 
makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang 
diberitakannya: “Sesudah aku akan datang Ia yang lebih 
berkuasa dari padaku; membungkuk dan membuka tali kasut-
Nya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, 
tetapi Ia akan membaptis kamu dengan ROH KUDUS. 

 

P. Demikianlah Injil Tuhan. 
U. Terpujilah Kristus. 
 

Doa Penutup 
P. 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. 

U. Amin. 
 

Mark. 1:8 

ἐγὼ ἐβάπτισα ⸀ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ⸀ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 
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HARI KELIMA 
 

Bacaan Injil 
P. Inilah  Injil Yesus Kristus menurut Lukas. 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 

Luk. 3:21-23; 4:1-2.13-14 
Pemimpin membaca, atau setiap orang membaca satu paragraf: 
P. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus 

juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah 
ROH KUDUS dalam rupa burung merpati ke atas-Nya. Dan 
terdengarlah suara dari langit: “Engkaulah Anak-Ku yang 
Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan.” 

 

-- Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga 
puluh tahun dan menurut anggapan orang, Ia adalah anak 
Yusuf, anak Eli. 

 

-- Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai 
Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Ia 
tinggal empat puluh hari lamanya dan dicobai Iblis. Selama di 
situ Ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu Ia lapar. 
Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari 
pada-Nya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh 
kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di 
seluruh daerah itu. 

 

P. Demikianlah Injil Tuhan. 
U. Terpujilah Kristus. 

 
Louk. 3:22  

καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ⸀ὡς περιστερὰν ἐπʼ 
αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ ⸀γενέσθαι· Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, 

ἐν σοὶ εὐδόκησα. 
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Doa Penutup 
P. 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. 

U. Amin. 

 

 

 
HARI KEENAM 

 
Bacaan Injil 

P. Inilah  Injil Yesus Kristus menurut Markus. 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 

Mrk. 12:35-37 
Pemimpin membaca: 
P. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata: 

“Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan, bahwa Mesias 
adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan ROH KUDUS 
berkata: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: duduklah di 
sebelah kanan-Ku, sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah 
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kaki-Mu. Daud sendiri menyebut Dia Tuannya, bagaimana 
mungkin Ia anaknya pula?” Orang banyak yang besar jumlahnya 
mendengarkan Dia dengan penuh minat. 

 

P. Demikianlah Injil Tuhan. 
U. Terpujilah Kristus. 
 

Doa Penutup 
P. 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. 

U. Amin. 

 
Mark. 12:36 

⸀αὐτὸς Δαυὶδ εἶπεν ἐν ⸂τῷ πνεύματι τῷ⸃ ἁγίῳ· ⸀Εἶπεν ⸀κύριος τῷ 

κυρίῳ μου· 
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HARI KETUJUH 
 

Bacaan Injil 
P. Inilah  Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 

Yoh. 14:23-27 
Pemimpin membaca, atau setiap orang membaca satu paragraf: 
P. Dalam amanat perpisahan-Nya, Yesus berkata: “Jika seorang 

mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan 
mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam ber-
sama-sama dengan dia. Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia 
tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu 
bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus 
Aku. 

 

-- Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada ber-
sama-sama dengan kamu; tetapi Penghibur, yaitu ROH KUDUS, 
yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan 
mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan 
kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. 

 

-- Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Ku-
berikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang 
diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar 
hatimu. 

 

P. Demikianlah Injil Tuhan. 
U. Terpujilah Kristus. 

 
Ioan. 14: 26 

ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί 
μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον 

⸀ὑμῖν. 
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Doa Penutup 
P. 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. 

U. Amin. 

 

 

 
HARI KEDELAPAN 

 
Bacaan Injil 

P. Inilah  Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 

Yoh. 20:19-23 
Pemimpin membaca, atau setiap orang membaca satu paragraf: 
P. Setelah Yesus bangkit, ketika hari sudah malam pada hari per-

tama 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 se-
jahtera bagi kamu!” Dan sesudah berkata demikian, Ia menun-
jukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada mereka. Murid-
murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. 

 

-- Maka kata Yesus sekali lagi: “Damai sejahtera bagi kamu! Sama 
seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku meng-
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utus 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.” 

 

P. Demikianlah Injil Tuhan. 
U. Terpujilah Kristus. 
 

Doa Penutup 
P. Allah, sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan kami 

jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra-Mu dan 
mengutus Roh Kudus. Semoga cinta bakti dan iman kami selalu 
bertambah. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami kini dan sepanjang 
masa. 

U. Amin. 

 
Ioan. 20:22 

καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε πνεῦμα ἅγιον· 
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HARI KESEMBILAN 
 

Bacaan Injil 
P. Inilah  Injil Yesus Kristus menurut Matius. 
U. Dimuliakanlah Tuhan. 

Mat. 28:16-20 
Pemimpin membaca, atau setiap orang membaca satu paragraf: 
P. Setelah Yesus bangkit, kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, 

ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika 
melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang 
ragu-ragu. 

 

-- Yesus mendekati mereka dan berkata: “Kepada-Ku telah diberi-
kan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadi-
kanlah 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, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada 
akhir zaman.” 

 

P. Demikianlah Injil Tuhan. 
U. Terpujilah Kristus. 

 
Math. 20:19 

πορευθέντες ⸀οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, ⸀βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς 

τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 

 
Doa Penutup 

P. Allah yang mahakuasa, kebangkitan Putra-Mu telah menun-
mbuhkan hidup batu dalam diri kami. Semoga karena bantuan 
Roh-Mu, kami dapat mewujudkan rahmat kebangkitan daam 
hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami kini 
dan sepanjang masa. 

U. Amin. 
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Yesus berkata kepada rasul-rasul: “Tetapi kamu akan menerima 
kuasa, kalau ROH KUDUS turun ke atas kamu, dan kamu akan men-
jadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan 

sampai ke ujung bumi.” Sesudah Ia mengatakan demikian, ter-
angkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari 

pandangan mereka. 
Kis. 1:8-9 

 

 

 
ἀλλ ὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφʼ ὑμᾶς, 
καὶ ἔσεσθέ ⸀μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ 
καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων 

αὐτῶν ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
Prax. 1:8-9 
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Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu 
tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan an-
gin 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 

 
Buklet ini disusun dalam rangka membantu umat berdoa Novena Roh Ku-

dus alias Novena Pentakosta tatkala wabah virus merajalela. 
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