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GENERASI BARU (TIGA GENERASI)

RENUNGAN:  Kolose 1: 25-29, Lukas 21: 32

Generasi baru adalah generasi yang terakhir 
yang akan menyambut kedatangan Tuhan 
yang kedua kalinya. Generasi atau angkatan 
inilah yang akan melihat semua yang akan 
terjadi di akhir jaman ini. Mereka juga akan 
menyaksikan kemuliaan Tuhan yang melanda 
seluruh bumi, mereka akan ikut ambil bagian 
di dalam gelombang revival yang akan terjadi, 
dan mereka akan menjadi teman sekerja Tuhan 
untuk menuai bangsa-bangsa. Generasi baru 
ini sangat berbeda dengan generasi-generasi 
sebelumnya sebab generasi ini yang akan 
mengalami kemuliaan Tuhan yang paling besar 
yang akan terjadi di dunia ini. Mereka adalah 
generasi yang dibawa Tuhan kepada tingkat 
yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. 
Generasi baru adalah generasi yang akan 
dipakai Tuhan paling dasyat dan penuh dengan 
kuasa. Tuhan akan membukakan rahasiaNya 
kepada mereka. Semua bangsa akan melihat 
bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan 
mereka. 
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DEKLARASI: Kolose 1: 27: Kepada 
mereka Allah mau memberitahukan, 
betapa kaya dan mulianya rahasia itu di 
antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus 
ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang 
adalah pengharapan akan kemuliaan!

TINDAKAN: Saya akan merenungkan 
firman hari ini dan juga akan mulai 
merenungkannya sepanjang hari ini

DOA: Saya akan berdoa bersama 
keluarga dan membaca serta 
merenungkan firman Tuhan bersama-
sama

      

YESUS YANG TERUTAMA

RENUNGAN:  Wahyu 4: 1-11, Yohanes 3: 30

Tuhan akan membawa anak-anakNya untuk 
semakin sungguh-sungguh hari-hari ini. Mereka 
akan menjadi sangat ‘radikal’ bagi Tuhan, tidak 
kompromi dan selalu menempatkan Yesus 
menjadi yang terutama di dalam hidup mereka. 
Yesus selalu yang menjadi raja di dalam hidup 
mereka dan memerintah atas hidup mereka, 
Wah 4 : 2,10. Setiap keputusan dalam hidup 
mereka bahkan rencana-rencana mereka selalu 
seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. 
Mereka selalu membesarkan dan memuliakan 
Tuhan di dalam hidup mereka dan tidak 
mencuri kemuliaan Tuhan sedikitpun. Mereka 
sadar bahwa mereka harus semakin kecil agar 
Tuhan yang ditinggikan di dalam hidup mereka. 
Segala sesuatu di dalam hidup mereka selalu 
Tuhan yang menjadi pusatNya (Jesus is the 

center). Generasi yang radikal, kudus dan 
sungguh-sungguh serta berani untuk berdiri 
bagi Tuhan akan lahir hari-hari ini. Mereka 
tidak memusingkan diri mereka sendiri, 
namun yang mereka pikirkan selalu adalah 
Kerajaan Allah.  

DEKLARASI: Yohanes 3: 30: Ia harus 
makin besar, tetapi aku harus makin 
kecil.
TINDAKAN: Saya akan berdoa dan 
memohon Roh Kudus untuk selalu 
mengingatkan saya untuk menjadikan 
Yesus pusat di dalam hidup saya

DOA: Saya akan berdoa di menara doa 
dan berdoa bagi bangsa Amerika  

 

Sumber: Ps. Juliet Pranoto

KEMULIAAN TUHAN

RENUNGAN:  2 Tawarikh 5: 11-14, 2 Korintus 
3 : 18

Pesan Tuhan bagi gerejaNya di akhir jaman adalah kita 
akan mengalami kenaikan tingkat di dalam kerohanian kita 

dengan Tuhan. Tuhan mengangkat kita gerejaNya dengan tujuan 
agar kita dapat menjadi teman sekerjaNya di dalam penuaian besar 

yang sedang terjadi di akhir jaman ini.  Minggu ini kita akan belajar, 
di dalam hal apa sajakah Tuhan mengangkat kita ke tingkat yang lebih 

tinggi.  Hari ini kita akan belajar yang pertama, bahwa kita akan mengalami 
kemuliaan Tuhan yang lebih besar, yang belum pernah kita alami sebelumnya. 
Seperti firman hari ini, pada waktu Salomo mentahbiskan bait suci yang baru 
selesai dibangun, dan pada waktu para imam dan orang Lewi serta penyanyi 
menaikan puji-pujian kepada Tuhan maka bait suci dipenuhi awan kemuliaan 
Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan untuk berdiri. Kemuliaan Tuhan 
yang luar biasa juga akan kita alami di akhir jaman ini, bahkan 2 Kor 3: 18 
mengatakan bahwa kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan 
yang lebih besar (from glory to glory). Bobot kemuliaan Tuhan (kabod) akan 
terus meningkat dan kita akan terheran-heran menyaksikan dan mengalami 
kemuliaanNya di dalam hidup kita.   

DEKLARASI: 2 Korintus 3: 18 : Dan kita semua mencerminkan kemuliaan 
Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu 
datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa 
dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar.

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa dan memohon Roh Kudus untuk 
mengikut sertakan saya di dalam penuaian besar-besaran yang sedang terjadi 
agar saya mengalami kemuliaanNya 

DOA: Saya akan berdoa bagi VIP List (List orang-orang yang belum mengenal 
Tuhan) dengan tekun sampai hidup mereka dijamah oleh Tuhan dan 
diselamatkan



KEKAYAAN BANGSA-BANGSA

RENUNGAN:  Hagai 2: 7-10, Yesaya 60: 1-5

Gereja Tuhan di akhir jaman akan mengalami 
berkat Tuhan yang besar, yang belum 
pernah dialami sebelumnya. Kekayaan 
bangsa-bangsa akan mengalir kepada anak-
anak Tuhan. Tujuannya adalah agar Tuhan 
dipermuliakan dan jiwa-jiwa datang kepada 
Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi terang 
dan berkat bagi yang lain, terutama bagi 
mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan 
akan memberkati pekerjaan kita, keluarga kita 
dan pelayanan kita dengan berlimpah-limpah. 
Apapun yang kita kerjakan akan berhasil. 
Jangan takut, sekalipun terjadi goncangan di 
mana-mana namun janji Tuhan menyertai kita 
bahwa Ia akan senantiasa bersama dengan 
kita, bahkan di tengah-tengah goncangan 
yang terjadi justru kekayaan bangsa-bangsa 
akan mengalir ke dalam rumah Tuhan dan 
kerajaan Sorga akan dipercayakan kepada 
kita. Tuhan akan mengangkat gerejaNya 
menjadi kepala. GerejaNya akan terus naik 
dan tidak akan turun. Percayalah, maka hal itu 

PENCURAHAN ROH KUDUS

RENUNGAN:  Yoel 2: 23-24, 28-29

Pencurahan Roh Kudus di akhir jaman ini 
akan sangat dasyat bahkan lebih dasyat 
dari jaman-jaman sebelumnya. Roh Kudus 
yang dicurahkan akan dilipatgandakan 
(double portion), seperti firman di dalam Yoel 
mengatakan, hujan awal dan hujan akhir akan 
dicurahkan bersamaan. Hujan merupakan 
salah satu lambang dari Roh Kudus. Hal-
hal yang luar biasa, tanda-tanda heran dan 
mujizat akan terjadi lebih dari masa-masa 
yang lalu. Semua orang percaya akan 
mengalami pencurahan Roh Kudus, bahkan 
sampai kepada anak-anak kecil sekalipun. 
Orang-orang yang belum percaya akan 
terheran-heran melihat mujizat-mujizat yang 
terjadi sehingga mereka mulai mencari Tuhan 
dan diselamatkan.  GerejaNya di akhir jaman 
akan dilengkapi dengan karunia-karunia Roh 
Kudus berupa hikmat Tuhan dan tanda-tanda 
heran sehingga bangsa-bangsa akan datang 
berduyun-duyun untuk mendapatkan jawaban 
dari pergumulan mereka melalui hikmat yang 

KESUKAAN AKAN FIRMAN 

RENUNGAN:  Mazmur 1: 1-3, 2 Timotius 3: 
14-17

Kerinduan anak-anak Tuhan akan firmanNya 
akan meningkat di hari-hari terakhir ini. 
Firman Tuhan menjadi suatu kebutuhan 
setiap hari yang tidak dapat dilepaskan dari 
kehidupan anak-anak Tuhan. Keberhasilan 
anak-anak Tuhan menjadi sangat tergantung 
dari pewahyuan dan hikmat dari firman 
Tuhan yang mereka baca dan renungkan 
setiap hari. Firman Tuhan akan mengajar 
dan mengingatkan anak-anak Tuhan 
apabila mereka berbuat salah, sehingga 
akan membawa mereka kepada kebenaran 
dan perubahan perilaku. Permasalahan-
permasalahan yang dialami anak-anak Tuhan 
dapat diselesaikan dengan baik melalui 
hikmat yang diperoleh dari pembacaan dan 
perenungan firman Tuhan. Hal ini pada 
akhirnya akan menarik orang-orang yang 
belum mengenal Tuhan untuk mencari anak-
anak Tuhan dan meminta jawaban dari 
permasalahan mereka kepada anak-anak 

KEINTIMAN

RENUNGAN:  Mazmur 42: 1-9, Ibrani 4: 16

Hari-hari ini Tuhan akan membawa kita 
untuk semakin intim dengan Dia. Kita akan 
mengalami peningkatan di dalam keintiman 
kita dengan Tuhan. Kita akan semakin 
haus dan rindu akan Tuhan, hadiratNya, 
kemuliaanNya dan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Tuhan. Orang-orang 
akan mencari Tuhan dengan sungguh-
sungguh, mereka akan mulai rajin beribadah 
dan berkumpul dengan sesama orang 
percaya. Kita juga akan masuk di dalam 
pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. 
Kita akan lebih ‘berani’ untuk menghampiri 
hadirat Tuhan dibandingkan dengan waktu 
yang lalu, karena sejak kebenaran anugerah 
dibukakan bagi kita, bahwa Tuhan sangat 
mengasihi kita dan tidak akan menghukum 
kita lagi, kita tahu bahwa kita dapat bertemu 
dengan Dia kapan saja kita ingin bertemu 
dengan Dia, Ibr 4 : 16. Semakin kita bertemu 
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SELASA

dengan Dia, semakin kita akan mengenal 
Dia dan semakin kita mengenal Dia maka 
kita akan semakin mengasihi Dia dan intim 
dengan Dia.   

DEKLARASI: Ibrani 4: 16 :  Sebab itu marilah 
kita dengan penuh keberanian menghampiri 
takhta kasih karunia, supaya kita menerima 
rahmat dan menemukan kasih karunia untuk 
mendapat pertolongan kita pada waktunya.

TINDAKAN: Saya akan berdoa memohon 
Roh Kudus untuk senantiasa memberikan 
saya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan 
dan firmanNya

DOA: Saya akan mencari hari di mana saya 
dapat berdoa di menara doa dan mendoakan 
agar kemuliaan Tuhan terjadi di Amerika

keluar dari gereja Tuhan dan mujizat-mujizat 
yang terjadi, Yes 2: 2-3.  

DEKLARASI: 

Yoel 2: 28: “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.

TINDAKAN: Hari ini saya akan praktekan 
kuasa Roh Kudus yang telah diberikan kepada 
saya dengan cara mulai mendoakan orang 
lain yang sedang di dalam kesusahan, saya 
percaya Roh Kudus akan menyertai saya 
dengan tanda-tanda heran dan hikmat

DOA: Hari ini saya akan berdoa bagi 
pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di hidup 
saya, mulai dari pemimpin di dalam keluarga, 
gereja, pekerjaan, dll

akan terjadi di dalam kehidupan kita.

DEKLARASI: 

Yesaya 60: 5: Pada waktu itu engkau akan 
heran melihat dan berseri-seri, engkau akan 
tercengang dan akan berbesar hati, sebab 
kelimpahan dari seberang laut akan beralih 
kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa 
akan datang kepadamu.

TINDAKAN: Hari ini saya akan 
meningkatkan keintiman saya dengan 
Tuhan dengan berdoa di menara doa

DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama 
dengan keluarga dan juga bersama-sama 
merenungkan dan memperkatakan firman 
Tuhan.

Tuhan. Bahkan akan tiba waktunya di mana 
pemimpin-pemimpin dunia, para ahli, orang-
orang pandai di dunia ini akan mencari 
hikmat dan jawaban kepada anak-anak 
Tuhan melalui firman Tuhan yang mereka 
baca dan renungkan. Sungguh luar biasa. 

DEKLARASI: 2 Timotius 3: 16: Segala 
tulisan yang diilhamkan Allah memang 
bermanfaat untuk mengajar, untuk 
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki 
kelakuan dan untuk mendidik orang dalam 
kebenaran
TINDAKAN: Hari ini saya memperbaharui 
komitmen saya untuk membaca firman 
Tuhan setiap hari dengan setia

DOA: Saya akan berdoa bersama dengan 
teman-teman LIGHT di ibadah LIGHTmalam 
hari ini


