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Pastor’s Message

Kisah 1:3
Kepada mereka Ia menunjukkan diri-Nya setelah penderitaan-

Nya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan, bahwa
Ia hidup. Sebab selama empat puluh hari Ia berulang-ulang
menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang

Kerajaan Allah.
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Pastor’s Message

Kisah 1:4
Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka,

Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh
mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang -- demikian

kata-Nya -- "telah kamu dengar dari pada-Ku.
Kisah 1:8

Tetapi kamu akan menerima kuasa 1 , 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.
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Pastor’s Message

Kisah 2:38
Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-

masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk
pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.

Kisah 4:12
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia,

sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan
kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Kisah 16:31
Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan

selamat, engkau dan seisi rumahmu.
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Kisah 2:1
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu

tempat.
Kisah 2:42

Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.

Kisah 2:47
sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap

hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
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Pastor’s Message

Kisah 20:28
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena

kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk
menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan

darah Anak-Nya sendiri.
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Kisah 2:4
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.

Kisah 2:17
Akan terjadi pada hari-hari terakhir - demikianlah firman Allah -
bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia;
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,

dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan,
dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
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