SUPLEMEN BAHAN SHARING COOL RAYON III

SEPTEMBER 2022 - MINGGU #2
TUAIAN JIWA-JIWA
Demikianlah
Yesus
berkeliling ke semua
kota dan desa; Ia
mengajar
dalam
rumah-rumah
ibadat
dan memberitakan Injil
Kerajaan Sorga serta
melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat
orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas
kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan
terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka
kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Tuaian memang
banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah
kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia
mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." – Mat.
9:35-38
Tuhan sangat mengasihi setiap manusia sejak
diciptakan. Sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan
satu jiwa pun di dunia ini mengalami kebinasaan. Agar
jiwa-jiwa dapat diselamatkan Ia membutuhkan rekan
sekerja yaitu orang-orang percaya yang menjadi murid
untuk menjadi agen-agen-Nya dalam memberitakan
Injil. Jadi perlu disadari bahwa kita sebagai murid
Kristus menjadi pribadi yang penting dalam penuaian
jiwa yang terbesar dan terakhir di masa ini.
Untuk menjadi penuai jiwa yang berkenan kepada
Tuhan, mari kita perhatikan dan sadari hal-hal penting
sebagai berikut:
1.

2.

Tuhan menyertai para penuai
menyelesaikan Amanat Agung

dalam

Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu
barulah tiba kesudahannya." – Mat.24:14
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. 28:19-20
Penyelesaian Amanat Agung sedang berproses di
dalam era Pentakosta ketiga ini. Kita akan melihat
tuaian jiwa yang terbesar dan terakhir segera terjadi.
Karena itu sebagai murid Kristus, kita diberikan tugas
untuk menjadi penuai-penuai jiwa di zaman ini. Ada
satu janji Tuhan jika kita menjadi penuai-penuai jiwa,
yaitu Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai
pada kesudahan zaman. Sungguh luar biasa janji
Tuhan ini. Jika Tuhan menyertai berarti Ia
mendampingi, melindungi, menuntun, memberkati, dan
menolong kita. Jadi mari kita memiliki hati yang
mengasihi jiwa-jiwa dan melakukan bagian yang Tuhan
sudah perintahkan sehingga perkenan-Nya turun dalam
hidup kita.

Satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan

Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada
sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang
bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan
puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan
pertobatan." – Luk.15:7
Tuhan kita adalah pribadi yang sangat mengasihi jiwajiwa. Dalam pemandangan mata-Nya, jiwa-jiwa itu
sangat berharga dan Ia tidak menghendaki satu jiwa
pun hilang dan mengalami kebinasaan kekal (2
Pet.3:9). Sorga akan bersukacita ketika ada satu jiwa
yang bertobat. Saat ini masih banyak jiwa-jiwa yang
terhilang dan sedang berjalan menuju kebinasaan
kekal, itu bisa termasuk orang tua, saudara, atau
teman-teman kita. Jika kita melihat keadaan ini,
akankah kita bersikap masa bodoh? Sudah semestinya
kita tidak egois dalam hidup ini namun merindukan
mereka juga mengalami keselamatan kekal itu. Untuk
itu mari kita banyak mendoakan dan memberitakan Injil
kepada mereka yang belum menerima keselamatan.
ACTION:
• Membuat daftar jiwa-jiwa terhilang yang perlu didoakan dan ditindaklanjuti. Lalu membuatnya menjadi agenda
tetap di setiap kegiatan Ibadah COOL.

