THE MIRACLE OF SOUL WINNING #2
MUJIZAT SELAMATKAN JIWA #2
THE DEDICATION
DEDIKASI SELAMATKAN JIWA

PEMBUKAAN:
Minggu lalu kita sudah memulai satu seri firman Tuhan
berjudul the Miracle of Soul Winning, dimana kita
percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan mujizat panen
raya jiwa-jiwa di tengah gereja kita.
Kita percaya bahwa bukan hal yang mustahil Tuhan
membawa jiwa-jiwa datang ke tengah kita seperti yang
Dia lakukan saat memenuhi jala Petrus dengan ikan dan
memenuhi perkemahan Israel dengan sekitar 4 milyar
burung puyuh.
Kita juga berani percaya pada nubuatan Ps Adeboye
bahwa visi 1 juta jiwa tergenapi.

Dan kuncinya adalah kita harus lapar akan kebangunan
rohani serta menjadi seperti Nehemia yang menangis
membawa bangsanya di hadapan Tuhan.
Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan berjudul The
Dedication atau Dedikasi Selamatkan Jiwa.

I.
SEMUA ORANG BISA
MENYELAMATKAN JIWA.
Siapapun saudara, berapapun usia saudara, apapun
background keluarga saudara, pekerjaan saudara,
semuanya kita bisa menyelamatkan jiwa.
Selama saudara belum hidup sendirian di bulan dan
masih ada orang lain di sekeliling saudara, maka saudara
bisa jadi pemenang jiwa.

GADIS BUDAK DI NEGERI ARAM.
2 Raja-raja 5:1-4 1 Naaman, panglima raja Aram,
adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan
sangat disayangi, sebab oleh dia TUHAN telah
memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi
orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. 2
Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan
membawa tertawan seorang anak perempuan dari
negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada isteri Naaman. 3
Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya: "Sekiranya
tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka
tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari
penyakitnya." 4 Lalu pergilah Naaman memberitahukan
kepada tuannya, katanya: "Begini-beginilah dikatakan
oleh gadis yang dari negeri Israel.
2 Raja-raja 5:15&17 15 Kemudian kembalilah ia dengan
seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah
sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata:
"Sekarang aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada
Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu
pemberian dari hambamu ini!" 17 Akhirnya berkatalah
Naaman: "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada
hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal,

sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan
korban bakaran atau korban sembelihan kepada allah
lain kecuali kepada TUHAN.
Kalau Tuhan bisa pakai gadis budak di negeri Aram itu,
maka Tuhan juga bisa pakai kita semua, tanpa
terkecuali!
KITA JUGA HARUS BERANI MENCERITAKAN APA YANG
TUHAN KERJAKAN DI TENGAH-TENGAH KITA!

II.
JADILAH ANAK TUHAN YANG BERGUNA
BAGI KERAJAAN ALLAH!
Filemon 1:8-12 8 Karena itu, sekalipun di dalam Kristus
aku
mempunyai
kebebasan
penuh
untuk
memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau
lakukan, 9 tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku
memintanya dari padamu. Aku, Paulus, yang sudah
menjadi tua, lagipula sekarang dipenjarakan karena
Kristus Yesus, 10 mengajukan permintaan kepadamu

mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam
penjara, YAKNI ONESIMUS 11 — DAHULU MEMANG
DIA TIDAK BERGUNA BAGIMU, TETAPI SEKARANG
SANGAT BERGUNA BAIK BAGIMU MAUPUN BAGIKU. 12
Dia kusuruh kembali kepadamu — dia, YAITU BUAH
HATIKU —.
Saat itu Paulus menulis surat kepada anak rohaninya
bernama Filemon. Dan dalam surat singkat itu, Paulus
menyinggung tentang seseorang bernama Onesimus.
Siapa itu Onesimus?
Awalnya Onesimus adalah budak biasa yang dianggap
tidak berguna.
Mungkin juga ada orang yang mencap diri kita seperti
Onesimus sebagai orang yang tidak berguna:
Hari ini saya deklarasikan supaya hidup saudara
menjadi seperti Onesimus: DULUNYA TIDAK
BERGUNA, TAPI MULAI SEKARANG SANGAT BERGUNA!

Boleh saja Onesimus pada awalnya adalah orang yang
gagal dan tidak berguna. Namun setelah dia berjumpa
dengan Paulus atau lebih tepatnya dia berjumpa dengan
Tuhan, hidupnya berubah.
Arti nama Onesimus ternyata adalah USEFUL atau
PROFITABLE alias BERGUNA DAN MENGUNTUNGKAN!
Mulai hari ini tidak ada label “ANDA TIDAK BERGUNA”!
Dalam diri saudara justru ada label “SANGAT BERGUNA,
SANGAT PENTING, SANGAT BERHARGA”!!
SAYA JUGA DEKLARASIKAN BAHWA SELURUH JEMAAT
KELUARGA ALLAH ADALAH JEMAAT YANG SANGAT
AMAT BERHARGA!
TUHAN ITU MEMPERHATIKAN, MENDENGAR DAN
MELIHAT APA YANG KITA LAKUKAN.
Maleakhi 3:16-18 16 Beginilah berbicara satu sama lain
orang-orang yang takut akan TUHAN: "TUHAN
memperhatikan dan mendengarnya; sebuah kitab
peringatan ditulis di hadapan-Nya bagi orang-orang

yang takut akan TUHAN dan bagi orang-orang yang
menghormati nama-Nya." 17 MEREKA AKAN MENJADI
MILIK KESAYANGAN-KU SENDIRI, FIRMAN TUHAN
SEMESTA ALAM, PADA HARI YANG KUSIAPKAN. AKU
AKAN MENGASIHANI MEREKA SAMA SEPERTI
SESEORANG MENYAYANGI ANAKNYA YANG MELAYANI
DIA. 18 Maka kamu akan melihat kembali perbedaan
antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang
beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah
kepada-Nya.
Itu sebabnya hari ini senangkan Dia! Layani Dia! Pakai
hidup kita supaya berguna bagi kerajaan Allah!
DEDIKASIKAN HIDUPMU UNTUK SELAMATKAN JIWA!!

III.
JANJI TUHAN BAGI ORANG YANG MAU
MENDEDIKASIKAN HIDUPNYA UNTUK
SELAMATKAN JIWA
Markus 10:28-31 28 Berkatalah Petrus kepada Yesus:
"Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan

mengikut Engkau!” 29 Jawab Yesus: "Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku
dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya
laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau
bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, 30 orang itu
sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali
seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara
perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai
berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan
datang ia akan menerima hidup yang kekal. 31 Tetapi
banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang
terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang
terdahulu.”
Inilah Janji Tuhan bagi orang-orang yang
mendedikasikan hidupnya untuk Injil/Menyelamatkan
jiwa-jiwa, yaitu: Pada masa ini juga akan menerima
Mujizat 100x lipat, dan pada masa yang akan datang
akan menerima Hidup yang Kekal.
Jadi ternyata DEDIKASIH PENUH DALAM SELAMATKAN
JIWA ADALAH KUNCI MENGALAMI MUJIZAT 100X LIPAT
PADA MASA INI JUGA!
• Akan tetapi Tuhan Yesus juga sudah memberikan
PERINGATAN: Tetapi banyak orang yang terdahulu

•
•
•
•

akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan
menjadi yang terdahulu.”
Siapa itu orang yang terdahulu? Jemaat yang sudah
lama!
Siapa itu orang yang terakhir? Jemaat yang baru!
Mengapa Yesus katakan seperti itu?
Itu sebabnya saya ajak semua jemaat lama Keluarga
Allah untuk segera meresponi Firman Tuhan ini
lebih cepat dibandingkan dengan jemaat baru!

PENUTUP:
Saya berdoa dan percaya, untuk gereja Keluarga Allah,
baik jemaat lama maupun jemaat baru, sama-sama
berdedikasi penuh untuk menyelamatkan jiwa, dan
sama-sama mengalami Mujizat 100x Lipat pada masa ini
juga dan Hidup Kekal serta Upahnya besar di Surga pada
masa yang akan datang.

