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PENUAIAN JIWA BESAR-BESARAN TERJADI (PENUAIAN TANPA BATAS) 

Bulan yang lalu kita sudah sama-sama mempelajari 

beberapa bagian dari Pentakosta yang ketiga, seperti 

yang tertuang dalam Yoel 2:28-32, yakni: pencurahan 

Roh Kudus yang dahsyat atas 3 generasi, dimana 

mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa di 

marketplace, kita akan melihat mujizat-mujizat yang 

belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghadirkan 

Kerajaan Allah, dan juga goncangan-goncangan yang  

terjadi dengan dahsyat. Semuanya itu akan menghasilkan penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa, suatu penuaian jiwa 

tanpa batas! 

Apa yang harus kita lakukan di era penuaian tanpa batas? 
 

1. Bangkitkan Pasukan Doa di Kantor, Perusahaan, Sekolah, Kampus 

Jika kita sungguh-sungguh rindu melihat sekolah, kampus, kantor dan tempat usaha kita terjadi penuaian jiwa, 

yakni rekan-rekan kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bertobat, maka kita harus bangkitkan pasukan doa 

yang siap bayar harga untuk bersama-sama dengan kita berdoa untuk penuaian jiwa. Bagaimana caranya? 
 

a. Berdoa agar TUHAN mengirimkan Pasukan Penuai yang mau bayar harga untuk berdoa (Matius 9:38; Lukas 10:2) 

b. Lakukan sesuai dengan perintah TUHAN (Yehezkiel 37:10) 

c. Mulailah bentuk persekutuan doa di sekolah, kampus, kantor atau tempat usaha. Persekutuan doa yang dimaksud 

tidak harus dengan musik, worship leader (jika memungkinkan alangkah baiknya),  sementara ada dua atau tiga 

orang berkumpul, mulailah komitmen berdoa setiap hari untuk sekolah/kampus/kantor/tempat usaha. 
 

“Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, 

permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang 

berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.” (Matius 18:19-20) 
 

2. Berdoa Untuk Lawatan TUHAN di Tempat Belajar, Bekerja dan Berusaha 

“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, 

sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” (Yeremia 29:7) 
 

 Dimanapun TUHAN tempatkan kita sekarang ini, baik di sekolah, kampus, kantor atau tempat ussaha anda 

sekarang ini, semuanya terjadi bukan sebuah kebetulan. TUHAN menempatkan kita disana agar kita BERDOA dan 

MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN. Milikilah kepedulian dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang ada di 

sekeliling kita. 
 

“Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, 

untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan 

kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang menghendaki supaya semua 

orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.” (1 Tim 2:1-4) 
 

ACTION : AJAK ANGGOTA COOL UNTUK AMBIL BAGIAN DALAN PELAYANAN DI 

CABANG/RANTING & MENJADI SAKSI KRISTUS DI MARKETPLACE SEHINGGA DIPAKAI TUHAN 

SEBAGAI PASUKAN PENUAI DI ERA PENUAIAN JIWA TANPA BATAS INI. 
 

BUATLAH SDS/VIP  LIST BERISIKAN 10 NAMA TEMAN SEKOLAH/KAMPUS/KANTOR YANG BELUM 

PERCAYA KEPADA TUHAN YESUS DAN KOMITMEN MENDOAKAN MEREKA SETIAP HARI SAMPAI 

MEREKA BERTOBAT DAN LAHIR BARU. JIKA DARI LIST TERSEBUT KEMUDIAN SUDAH ADA YANG 

BERTOBAT, GANTIKAN DENGAN NAMA YANG LAIN, DAN SETERUSNYA SEHINGGA TERJADI PENUAIAN. 


