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PENTAKOSTA KETIGA  
DIMULAI DARI INDONESIA MENYEBAR KE BANGSA-BANGSA DAN KEMBALI KE YERUSALEM 

 

“Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa 
Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua 
manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan 
perempuan akan bernubuat; orang-orangmu 
yang tua akan mendapat mimpi, teruna-
terunamu akan mendapat penglihatan-
penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu 
laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan 
Roh-Ku pada hari-hari itu.” Yoel 2:28-29  

 

Seorang hamba Tuhan dari Gereja Planetshakers Australia yang bernama Russell Evans pernah mendapat penglihatan 
untuk Indonesia, dikatakan bahwa ia melihat jutaan anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan 
anak-anak muda ini akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.  
Setahun kemudian, Bryan Cutshall seorang hamba Tuhan dari Council of Eighteen Church Of God pernah bernubuat 
bahwa Pentakosta ketiga akan melanda seluruh dunia dan itu dimulai dengan revival anak-anak muda dari sebuah 
negara muslim. Saat ini negara dengan populasi muslim yang terbesar adalah Indonesia. Jadi nubuatan ini 
meneguhkan penglihatan Russell Evans.  
Gembala Pembina mengatakan bahwa Pentakosta ketiga ditandai dengan lahirnya generasi Yeremia. Generasi 
Yeremia adalah generasi anak-anak muda di bawah usia 30 tahun. Dari tiga paparan di atas jelas sekali menyatakan 
Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda dimulai dari Indonesia.  
 

Apa ciri-ciri generasi Yeremia?  
 

1. Generasi yang radikal di dalam Tuhan  
Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: "Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau 
Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kausampaikan. 
Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman 
TUHAN." Yeremia 1:7-8 Tuhan memilih seorang yang masih muda yang bernama Yeremia dan mengutusnya 
menjadi nabi bagi bangsanya. Yeremia memberitakan pertobatan nasional sejati, jika tidak bertobat maka 
hukuman dan pemusnahan Tuhan akan datang tiba-tiba bagi bangsanya. Arti radikal dalam Tuhan adalah 
berkata “TIDAK” pada dosa. Yeremia semasa hidupnya betul-betul hidup takut akan Tuhan dan ia terus berdoa 
bagi pertobatan bangsanya. Ia setia dan tekun melakukan panggilan Tuhan dalam hidupnya meskipun banyak 
mendapat perlawanan. Dalam era Pentakosta ketiga ini, akan bangkit anak-anak muda yang hidupnya radikal, 
sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, berdoa bagi bangsa, dan setia di dalam panggilan Tuhan.  
 

2. Generasi yang disertai dengan kuasa Tuhan  
“Ketahuilah, pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk 
mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." 
Yeremia 1:10  Generasi Yeremia adalah generasi anak-anak muda yang diberikan kuasa Tuhan untuk 
menjungkirbalikkan kuasa kegelapan dan membangun kebenaran di dalam bangsa. Kita akan melihat bahwa 
banyak anak-anak muda dipakai Tuhan dengan penuh kuasa untuk mengubah lingkungan, menjadi berkat dan 
berdampak bagi sekitarnya. Mari kita mulai memperhatikan anak-anak muda di lingkungan kita dan 
menyadarkan mereka akan panggilan hidup yang Tuhan sudah berikan. Ini saatnya generasi anak-anak muda 
dipakai Tuhan dengan dahsyat. 
  

ACTION:  

• Mendoakan anak-anak dari anggota cool agar anak-anak ini dipakai Tuhan dengan luar biasa.  

• Ingatkan para anggota cool yang sudah memiliki keturunan untuk terus memperhatikan anak-anak mereka 
serta mendoakannya agar hidupnya berkenan kepada Tuhan.  

• Bersama-sama anggota cool melakukan doa keliling ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan cool  


