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Pertemuan Go-KiL (Go Kitab Suci Lingkungan) 

Juni 2022 
 

MENANTI ROH KEBENARAN 

Yohanes 16:12-15 
 

 

Lagu Pembukaan 

Tanda Salib dan Salam 

F : Dalam nama + Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Amin. 

F : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putera 
dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya. 

Kata Pengantar 

Ibu, Bapak, Saudari-saudara dan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Lewat 

bacaan-bacaan Injil hingga hari ini, sebenarnya kita dihantar untuk mengerti 

tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berulang kali Yesus dalam 

amanat perpisahan-Nya, menjelaskan tentang akhir tugasnya di dunia dan akan 

pergi menghadap Allah Bapa di Surga. Kepergian-Nya ke surga untuk 

mempersiapkan tempat bagi kita jika kelak Dia menjemput kita kembali. Karena 

kita tidak mampu mengerti akan maksud Yesus itu, Ia mengutus Roh Kudus yang 

akan memberikan bimbingan supaya kita mengerti akan kebenaran iman yang 

selama ini kita pegang. Bagaimana kita dapat mengerti akan maksud Yesus itu? 

marilah kita renungkan Firman Allah yang diambil dari Injil Yohanes 16:12-15. 

Doa Pembuka 

Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur dan berterimakasih kepada-Mu, 

karena pada hari ini melalui perantaraan Putera-Mu, Engkau telah mengutus Roh 

Kebenaran ke dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami untuk terbuka menerima 

Roh KebenaranMu itu. Demi Yesus Kristus Putera-Mu yang hidup dan berkuasa 

bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. 

Amin 
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Bacaan Injil Yohanes 16:12-15 

“Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum 

dapat menanggungnya. 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 

dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 

Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa 

yangditerima-Nya dari pada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku 

punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang 

diterima-Nya daripada-Ku.” 

Ulasan Bacaan 

Ibu-Bapak, Saudari-saudara dan kaum muda yang terkasih, amanat Yesus 

pada hari ini mengajak kita untuk terbuka hati menerima datangnya Roh 

Kebenaran. Roh itulah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran 

iman yang kita terima. Kebenaran iman itu adalah bahwa Allah adalah penjamin 

kehidupan kita.  Empat kalimat yang disampaikan Yesus dalam bacaan hari ini 

ingin menunjukkan pentingnya Ia kembali kepada Bapa, supaya Roh Kudus dapat 

datang dan melanjutkan karya-Nya di dunia ini. 

Kalimat pertama yang disampaikan Yesus memperlihatkan kelemahlembutan 

Yesus yang penuh kasih terhadap para murid yang akan ditinggalkan-Nya. Yesus 

tahu bahwa para murid masih lemah dalam iman mereka dan sebagai pengikut-

Nya, mereka akan menghadapi perlawanan dari dunia yang merupakan 

konsekuensi yang akan dihadapi siapa pun yang percaya kepada-Nya. Ia harus 

mempersiapkan para murid untuk menghadapi penderitaan yang akan mereka 

alami sepeninggal diri-Nya. Namun Yesus memberi jaminan bahwa mereka tidak 

akan ditinggalkan sendirian, melainkan Roh Kudus akan datang dan dicurahkan 

untuk menuntun mereka. 

Selanjutnya, Yesus menekankan bahwa kedatangan Roh Kudus itu akan memberi 

keuntungan bagi para murid itu. Roh Kudus akan meyakinkan dan merendahkan 

hati para murid, mengajar serta menghibur mereka. Memahami kelemahan dan 

keterbatasan murid-murid-Nya, Yesus tidak ingin membebani mereka dengan 

hal-hal yang belum dapat dipahami. Dengan ungkapan “sekarang kamu belum 

dapat menanggungnya,” Yesus menunjukkan bahwa sebenarnya Ia ingin 

berbicara lebih banyak lagi tentang Kerajaan Allah, namun kalau dipaksakan akan 

menjadi batu sandungan bagi mereka sendiri. Maka Ia menekankan secara 

khusus bahwa Roh Kudus yang akan datanglah, yang akan menguatkan mereka 

untuk memahami kebenaran-kebenaran itu. 
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Dikatakan-Nya bahwa Roh Kudus akan memimpin mereka, seperti orang-orang 

Israel yang dipimpin oleh Allah sendiri melintasi padang gurun dengan tiang awan 

dan tiang api. Roh Kudus itu juga akan menuntun mereka dalam setiap pikiran, 

perkataan dan perbuatan, agar sesuai dengan kebenaran yang diteladani oleh 

Anak Allah sendiri (bdk. Rm 8:14). Terlebih lagi Roh Kudus akan memimpin ke 

dalam seluruh kebenaran yang artinya: Dia akan memimpin kita dalam proses 

mengerti mulai dari kebenaran-kebenaran yang sederhana dan mudah 

dimengerti, perlahan-lahan menuju kepada kebenaran-kebenaran ilahi yang 

memberi pengertian pada ajaran-Nya sehingga selanjutnya kita mampu 

menjelaskan serta mempertahankan kebenaran itu sebagai saksi Kristus. 

Roh yang sama, juga akan menuntun kita pada kebenaran yang nyata 

dalam Yesus (Ef. 4:21) supaya Kristus dipermuliakan melalui pewartaan kita, 

para pengikut-Nya. Sebab yang akan disampaikan oleh Roh adalah hal-hal yang 

berasal dari Kristus: pengajaran, penghiburan, kekuatan, sukacita serta segala 

sesuatu yang akan kita peroleh dari Dia. Sebagai Allah, maka segala sesuatu yang 

Bapa punya adalah punya Kristus juga. Dan sebagai pengantara, segala sesuatu 

yang diserahkan kepada-Nya dari Bapa (Mat. 11:27) termasuk seluruh kasih 

karunia dan kebenaran yang merupakan rancangan keselamatan Allah bagi kita 

akan diberikan oleh Bapa kepada Yesus, dan oleh Roh, semua hal itu juga akan 

diberitakan kepada kita. 

Butir Permenungan/Refleksi 

(Butir permenungan/refleksi ini bisa dilakukan secara pribadi dalam pengendapan 

atau bisa juga disharingkan dalam kelompok) 

1. Apakah kita mau membuka hati kita agar Roh Kristus dapat menuntun kita 

pada kebenaran sejati dalam dunia yang sekarang diliputi oleh kebenaran-

kebenaran palsu? 

2. Apakah kita sudah menjadi pelaku dan saksi nyata kebenaran Kristus 

sebagai tanda bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus? 

Doa Umat 

Saudari-saudara dan kaum muda yang terkasih, Allah Bapa  yang telah memberi 

Roh Kebenaran kepada kita adalah Allah penuh kasih. Karena kasih Allah itu, 

beranilah kita menyampaikan doa-doa kepada-Nya. 

(silakan menyiapkan doa sesuai dengan kondisi umat lingkungan Anda masing-

masing) 

Doa umat ditutup dengan Doa Bapa Kami (didoakan Bersama-sama) 
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Doa Penutup 

Marilah kita Bersatu dalam doa. 

Bapa yang penuh kasih, Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu sehingga 

kepada kami Engkau telah mengutus Roh Kebenaran. Kepada-Mu kami mohon 

curahkan Roh Kudus untuk memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran iman 

karena hanya Allah saja yang dapat menjadi penopang dan penjamin kehidupan 

kami terutama untuk selalu berada dalam kebenaran dengan memiliki cara hidup 

yang benar. Demi Yesus Kristus, Puteramu yang hidup dan berkuasa Bersama 

Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa. Kini dan 

sepanjang masa. Amin 

Berkat Penutup 

F : Semoga Tuhan selalu beserta kita. 
U : Sekarang dan selama-lamanya. 

F : Semoga kita semua yang hadir dan kelurga kita diberkati oleh Allah yang 
mahakuasa + Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Amin. 
F : Saudara sekalian dengan demikian pertemuan Go Kitab Suci Lingkungan 

sudah selesai. 
U : Syukur kepada Allah.  

F : Marilah kita hidup dalam Jalan Salib Yesus. 

U : Amin. 

 

 


