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BANGKITNYA GENERASI YEREMIA
Arti Pentakosta yang ketiga adalah
“Pentakosta
Ketiga
akan
membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang
dipenuhi Roh Kudus, cinta matimatian kepada Tuhan Yesus, tidak
kompromi terhadap dosa, dan
akan
bergerak
untuk
memenangkan jiwa”. Generasi
Yeremia adalah generasi anakanak muda yang dipakai oleh Tuhan seperti halnya Nabi Yeremia yang dipakai
oleh Tuhan sejak di masa usia muda untuk melayani bangsa Israel di kerajaan
Yehuda. Sebagai orang muda, Yeremia menunjukkan kehidupan yang taat akan
firman Tuhan. Yeremia adalah seorang yang tegas dan tidak kompromi dengan
dosa. Ia tekun dan setia memperingatkan kepada bangsa Israel untuk bertobat
karena jika tidak bertobat maka akan ada penghukuman bagi bangsa itu di masa
yang akan datang. Ia juga disebut sebagai Nabi Peratap karena ia selalu meratapi
bangsanya. Ia juga tidak mundur ketika mendapat perlawanan dan penganiayaan
dari bangsanya sendiri.
Bangkitnya anak-anak muda seperti Yeremia ini sedang terjadi hari-hari ini dalam
Pentakosta ketiga. Sebagai umat Tuhan yang menangkap kegerakan ini, ada
beberapa hal yang dapat kita lakukan:

1. Memperhatikan Generasi Yeremia
Kebangkitan anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan dimulai dari keluargakeluarga yang memperhatikan anak-anaknya. Yang dimaksudkan keluarga adalah
keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Keluarga yang baik dan cinta Tuhan,
pasti akan memperhatikan dan mendidik anak-anaknya hidup di dalam kebenaran
firman Tuhan. Dengan demikian maka diharapkan anak-anak ini bertumbuh
menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan berjalan di dalam kehendak Tuhan.
Untuk itu, kita wajib menjadi bapa/ ibu jasmani maupun rohani yang benar bagi
anak-anak muda kita agar mereka dipakai Tuhan dengan dashyat di dalam era
Pentakosta ketiga ini.

Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar dari pada mendengar, bahwa anakanakku hidup dalam kebenaran. (3 Yoh.1:4)

2. Memuridkan Generasi Yeremia
Selain memperhatikan anak-anak muda, kita juga harus menjadikan mereka murid
Kristus yang artinya mereka menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan
rohaninya bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi orang tua jasmani maupun rohani
harus memberikan teladan yang benar terlebih dahulu agar mereka dapat
mengikuti. Tidak adanya keteladanan hidup benar dari orang tua akan membuat
anak-anak sulit untuk hidup dalam kebenaran. Jika belum sepenuhnya hidup di
dalam firman Tuhan maka inilah saatnya sama-sama belajar antara orang tua dan
anak-anak untuk hidup benar. Hidup benar dimulai dari keintiman dengan Tuhan
dengan berdoa dan tekun membaca, mempelajari serta melakukan firman Tuhan.
Ajak anak-anak untuk juga melakukan hal yang sama sehingga mereka terus
bertumbuh di dalam Kristus. Selain itu dorong anak-anak untuk ikut ibadah sesuai
umur mereka sehingga lebih diperlengkapi dengan benar.
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… "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan
kamu." (Yoh.8:31-32)
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3. Mengutus Generasi Yeremia
Ketika anak-anak sudah mulai bertumbuh rohaninya, saatnya mengutus mereka
untuk mulai melayani. Melayani mulai dari hal-hal yang kecil di lingkungan rumah
seperti membantu orang tua, berbuat baik kepada tetangga, mengunjungi dan
mendoakan yang sakit, dan hal-hal yang baik lainnya. Melayani sesama membuat
sukacita ilahi ada di dalam hati mereka. Namun satu hal yang juga perlu
diperhatikan adalah tetaplah setia melayani meskipun ada halangan/ kendala
seperti penolakan, dll. Melalui melayani, anak-anak akan menemukan panggilan
hidup Tuhan dalam hidupnya.
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah
pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu! (2 Tim.4:5)
ACTION:
x Ingatkan anggota cool bahwa anak-anak muda sedang dipakai Tuhan
hari-hari ini maka ajak anggota cool untuk mendidik anak-anak mereka di
dalam kebenaran dan mendorong anak-anak untuk ikut di dalam kegiatankegiatan rohani sesuai umurnya agar rohani mereka bertumbuh.
x Ajak anggota cool untuk mendorong anak-anaknya aktif mengikuti COOL
dan Ibadah Online.
x Ajak anggota cool untuk mendorong anak-anaknya terlibat di dalam
melayani pekerjaan Tuhan.

