SUPLEMEN BAHAN SHARING COOL RAYON III

JUNI 2022 - MINGGU #2
AGRESIF MEMENANGKAN JIWA
Siapakah di antara
kamu yang mempunyai
seratus ekor domba,
dan
jikalau
ia
kehilangan seekor di
antaranya,
tidak
meninggalkan
yang
sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan
pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?
– Lukas 15:4
Peristiwa Pentakosta ditandai salah satunya dengan
banyaknya jiwa-jiwa yang berbalik arah hidupnya
menuju pertobatan dan mengalami keselamatan.
Kejadian yang sama akan juga terjadi di dalam era
Pentakosta Ketiga saat ini, dimana kita sedang
memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan
terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sebagai
orang percaya, sudah menjadi kewajiban bagi kita
semua untuk memenangkan banyak jiwa agar
kehendak Tuhan digenapi.
Mengapa kita harus agresif memenangkan jiwa?
1.

Jiwa-jiwa sangat berharga bagi Tuhan

Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada
sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu
orang berdosa yang bertobat." – Luk.15:10

2.

Menuntaskan Amanat Agung

Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik
waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan
nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
– 2 Tim.4:2
Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di
bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan
segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman." (Mat 28:18-20)
Kita yang menjadi pembawa api kegerakan Pentakosta
Ketiga, bertugas menuntaskan Amanat Agung sebelum
kedatangan Tuhan kali kedua. Untuk itu kita harus
agresif memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang yang
belum mengenal jalan kebenaran agar mereka dapat
menerima keselamatan. Hal yang dapat dilakukan
adalah mulai mendata jiwa-jiwa yang belum menerima
keselamatan di daerah sekitar kita, mendoakannya, dan
memberitakan Injil kepada mereka. Setelah itu ajak
mereka bergabung dengan COOL agar mereka dapat
bertumbuh di dalam Tuhan.

TUHAN menciptakan segala sesuatu hanya dengan
berfirman maka semuanya jadi. Namun ketika Tuhan
menciptakan manusia, Ia membentuknya dari tanah dan
menghembuskan nafas kehidupan. Inilah yang
membedakan manusia dengan ciptaan yang lain,
bahkan manusia diciptakan segambar dan serupa
dengan Allah (Kej.1:26). Manusia adalah makhluk yang
paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain
dan Allah sangat memperhatikannya.
Hubungan manusia dengan penciptanya menjadi
terputus ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Karena
kasih-Nya yang besar kepada manusia, Tuhan Yesus
mati untuk menebus dosa manusia agar semua orang
yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan
beroleh hidup yang kekal. Untuk maksud itulah Tuhan
membutuhkan rekan sekerja yaitu orang-orang percaya
yang akan memberitakan kabar baik kepada banyak
orang agar mereka diselamatkan karena jiwa mereka
sangat berharga bagi Tuhan.
ACTION:
 Bagikan pengalaman memenangkan jiwa dan hambatan apa saja yang muncul.
 Menuliskan tiga nama atau lebih jiwa-jiwa yang belum bertobat agar mereka mengalami perjumpaan dengan
Tuhan dan doakan bersama-sama.

