
AYAT KHOTBAH IBADAH MINGGU 23 MEI 2021 

BAPTISAN ROH KUDUS DI SAMARIA 

 

KISAH RASUL 1:7-8 

7 Jawab-Nya: "Engkau tidak perlu mengetahui 

masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri 

menurut kuasa-Nya.  

8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh 

Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan 

menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh 

Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." 

 

KISAH RASUL 8:12, 14-16 

12 Tetapi sekarang mereka percaya kepada 

Filipus yang memberitakan Injil tentang Kerajaan 

Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan 

mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-

laki maupun perempuan.  

14 Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, 

bahwa tanah Samaria telah menerima firman 

Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke 

situ.  

15 Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, 

supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh 

Kudus.  

16 Sebab Roh Kudus belum turun di atas 

seorangpun di antara mereka, karena mereka 

hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 

 

KISAH RASUL 8:17 

17 Kemudian keduanya menumpangkan tangan 

di atas mereka, lalu mereka menerima Roh 

Kudus. 

 

KISAH RASUL 19:2, 5-6 

2 "Belum, bahkan kami belum pernah 

mendengar, bahwa ada Roh Kudus."  

5 Ketika mereka mendengar hal itu, mereka 

memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan 

Yesus.  

6 Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di 

atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, 

dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa 

roh dan bernubuat. 

 

LUKAS 3:16 

16 Yohanes menjawab dan berkata kepada 

semua orang itu: "Aku membaptis kamu dengan 

air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku 

akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun aku 

tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh 

Kudus dan dengan api. 

 

KISAH RASUL 8:18 

18 Ketika Simon melihat, bahwa pemberian Roh 

Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu 

menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang 

kepada mereka, 

 

KISAH RASUL 2:33 

33 Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan 

Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan 

itu, maka dicurahkan-Nya apa yang kamu lihat 

dan dengar di sini. 

 

KISAH RASUL 8:18-19 

Ia menawarkan uang kepada mereka,  

19 serta berkata: "Berikanlah juga kepadaku 

kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan 

tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima 

Roh Kudus." 

 

  



LUKAS 24:49 

49 Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang 

dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di 

dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi 

dengan kekuasaan dari tempat tinggi." 

 

KISAH RASUL 8:20-21 

20 Tetapi Petrus berkata kepadanya: "Binasalah 

kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, 

karena engkau menyangka, bahwa engkau dapat 

membeli karunia Allah dengan uang.  

21 Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara 

ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. 

 

LUKAS 12:15 

15 Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah 

dan waspadalah terhadap segala ketamakan, 

sebab walaupun seorang berlimpah-limpah 

hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada 

kekayaannya itu." 

 

KISAH RASUL 8:22-23 

22 Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan 

berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni 

niat hatimu ini;  

23 sebab kulihat, bahwa hatimu telah seperti 

empedu yang pahit dan terjerat dalam 

kejahatan." 


