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Kisah Rasul 

2:4-13

Mendapatkan 
Bahasa Baru

DOA HARI INI :

Terima kasih, ya Tuhan karena Engkau telah mencurahkan Roh-Mu ke 
dalam dunia. Roh Kudus penuhilah hatiku. Aku mau merasakan jamahan-

Mu, ya Roh Kudus. Amin.

Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang 

percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi 

nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-

bahasa yang baru bagi mereka,

Markus 16:17 

Itulah yang dialami orang-orang di dalam Kisah Para Rasul pasal ke 2. Mereka kebingungan 

karena murid-murid Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa mereka. Mereka adalah orang 

Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan 

Pamfilia, Mesir, dll. Padahal murid-murid Tuhan Yesus berasal dari Galilea. Tetapi dalam 

sekejap murid-murid Tuhan Yesus itu bisa berkata-kata dalam bahasa asing. Kok bisa, ya 

murid-murid Tuhan Yesus berkata-kata dalam bahasa baru? Ternyata itu adalah salah satu 

tanda dari kehadiran Roh Kudus. Saat Roh Kudus hadir dalam hati seseorang, orang itu akan 

mendapatkan bahasa baru. Bukan karena kepandaian kita dalam berbahasa, tapi karena 

karunia dari Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk berbahasa Roh. (LC)

Saat kita berada di negara asing dan mendengar 

mereka berbicara dalam bahasa lain, pasti kita 

tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi bila 

tiba-tiba kita mendengar orang asing itu berbicara 

menggunakan bahasa Indonesia, pasti sangat 

mengejutkan.  Kita pasti  terheran-heran, 

tercengang dan bingung. Kok bisa, ya orang asing di 

negara asing, tapi mengerti bahasa kita. 

Sahabat Fligo, saat kita ke luar negeri, pasti kita merasa sangat berdebar-debar. Apalagi 

kita tidak mengerti bahasa mereka. Bahkan meski kita sesama bangsa Indonesia, tapi ada 

logat atau bahasa daerah lain yang kita tidak mengerti.
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    pelajari hari ini adalah...

1. Salah satu tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, yang kita 

2. Apakah kamu sudah mendapatkan karunia bahasa Roh? Coba 

    ceritakan pengalamanmu!

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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