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Selasa
2 JUNI 2020

Kisah Para 

Rasul 2: 1-3

TURUN DI 

MANA?

DOA HARI INI :

Apakah Sahabat Fligo juga mau dipenuhi Roh Kudus? Yuk, kita bisa lakukan hal yang sama 

seperti para murid Yesus yang menunggu sampai mereka mendapatkan Roh Kudus. Tetap 

menunggu dan teruslah berdoa maka Roh Kudus akan turun di situ. (js)

Tuhan Yesus aku bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang sudah turun ke atas 
kami, orang percaya. Aku mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Terima 

kasih Tuhan. Amin.

Kisah Para Rasul 2:2
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi 

seperti tiupan angin keras yang memenuhi 

seluruh rumah, di mana mereka duduk;

Shallom, Sahabat Fligo! Apakah Sahabat pernah naik bus? Tahu tidak 

di mana kita harus menunggu bus?

Ya, betul sekali! Kita bisa menunggu bus di halte atau terminal bus. Di sana pasti bus-busnya 

berhenti untuk menaikkan ataupun menurunkan penumpang. Kita tidak bisa sembarangan 

juga untuk minta turun dari bus. Begitu juga ketika menaikkan penumpang. Bus-bus juga 

tidak akan sembarangan berhenti. Mereka pasti akan berhenti di mana ada penumpang yang 

menunggu.

Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara Roh 

Kudus turun, hari ini kita akan belajar di mana sih Roh Kudus 

itu bisa turun. Kalau bus saja tidak sembarangan menurunkan 

penumpang, sama halnya dengan Roh Kudus. Firman hari ini 

berkata bahwa Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya 

yang sudah menunggu dan berdoa terus-menerus. Orang-

orang percaya itu tidak hanya berkumpul saja. Roh Kudus itu 

turun ke atas orang-orang yang benar-benar menunggu 

datangnya Roh Kudus. Jadi, tidak sembarangan ya, Sahabat.
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1. Apakah yang dilakukan para orang percaya saat Roh Kudus turun?

2. Dari manakah Roh Kudus itu turun (Kis 2:2)?

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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