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KHOTBAH PETRUS 
 
Kis.2 : 14, 41 
Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan 
dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka: "Hai kamu 
orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, 
ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini...Orang-orang yang 
menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari 
itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 
 
Pada peristiwa Pentakosta pertama, terjadi peristiwa yang luar 
biasa, yakni dipenuhinya para murid-murid dengan Roh Kudus. 
Tiga minggu ini kita akan mempelajari apa dampak dari 
pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah Petrus berkhotbah 
dengan urapan Roh Kudus dan 3000 orang bertobat. Karya Roh 
Kudus yang membuat semuanya itu terjadi. 
 
Jika dalam era pentakosta pertama saja terjadi sedemikian dahsyat, apalagi sekarang ini di era pentakosta ketiga, pasti 
akan jauh lebih dahsyat. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah : 
 

1. Menjadi "The Messenger of The Third Pentecost" yang diurapi TUHAN. 
 

Petrus, sesaat setelah peristiwa pentakosta yang mencengangkan ribuan orang yang hadir pada waktu itu, langsung 
berdiri dan menyampaikan pesan pentakosta, janji TUHAN bagi semua orang percaya yang menerima anugerah 
keselamatan dalam Yesus Kristus. 
 
Di Era pentakosta yang ketiga, Gembala Pembina mendapat peneguhan dari TUHAN sebagai The Messenger of 
The Third Pentecost. itu berarti kita semua yang adalah anak-anak dan cucu-cucu rohani beliau mendapat 
kepercayaan dan tugas yang sama, karenanya kita juga menerima impartasi pengurapan yang sama dari Gembala 
Pembina kita. 

 
2. Siap Sedia memberitakan Firman Tuhan dengan berani. 

 

Petrus yang tadinya 'melarikan diri' dari panggilan dan kembali menangkap ikan, serta bersama-sama dengan 
murid-murid yang lain mengunci diri dalam ruangan yang tertutup karena takut, begitu menerima pencurahan 
Roh Kudus (baptisan Roh Kudus), dengan berani memberitakan Firman Tuhan. Tanpa keraguan dan tanpa 
ketakutan. Dampaknya, 3000 orang pada hari itu juga percaya dan memberi diri dibaptis. 

 
Di era pentakosta ketiga ini, TUHAN mau agar kita siap sedia memberitakan Firman Tuhan dengan berani sebagaimana 
Petrus. Kaoan pun dan dimanapun Roh Kudus menggerakan dan memberikan dorongan kepada kita untuk bersaksi, 
beritakanlah Firman itu, sampaikanlah kesaksian itu. sebab pengurapan Roh Kudus akan memampukan kita. 
 
2 Timotius 4:2 - Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah 
dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.  

 
 
 
ACTION : 
 

1. Ajak seluruh anggota cool untuk membuat target (SDS/VIP List) yakni daftar nama target yang mereka doakan 
dan beritakan kabar keselamatan. 
 

2. Doakan seluruh anggota cool agar memiliki hati yang terbeban untuk memberitakan Firman Tuhan/Kesaksian 
tentang Kristus dengan berani. 

 
 
 
 
 


