THE MIRACLE OF SOUL WINNING #3
MUJIZAT SELAMATKAN JIWA #3
OPEN DOOR
PINTU TERBUKA

PEMBUKAAN:
Minggu lalu kita sudah menangkap isi hati Tuhan yang
sangat penting. Tuhan mau kita bangkit menjadi anakanak Tuhan yang berguna dan menghasilkan buah yang
banyak bagi Kerajaan Allah, yaitu buah jiwa-jiwa. Itu
sebabnya mari kita berjuang sungguh-sungguh menjadi
pelaku firman. Bukan hanya tergerak namun benarbenar bergerak maju untuk selamatkan jiwa. Sebab saat
ini adalah momen yang sangat tepat dan penting sekali.
Itu sebabnya saya sampaikan satu pesan Tuhan berjudul
Open Door atau Pintu Terbuka.

I.
PINTU PENJANGKAUAN JIWA-JIWA
SUDAH TERBUKA!
a. 2 Korintus 2:12 Ketika aku tiba di Troas untuk
memberitakan Injil Kristus, aku dapati, bahwa TUHAN
TELAH MEMBUKA JALAN untuk pekerjaan di sana.
• Ketika Paulus tiba di Troas, Alkitab mencatat bahwa
Tuhan telah membuka jalan sehingga pekerjaan
pemberitaan Injil dapat dilaksanakan.
• Bahkan bukan hanya dalam hal pemberitaan
Firman dan penginjilan, namun saya doakan supaya
semua pintu-pintu yang tadinya tertutup dalam
hidup saudara, mulai hari ini terbuka!
b. Kalau kita baca dalam Alkitab, Paulus sering
mengalami banyak hal yang menantang saat dia
melayani Tuhan dan mengabarkan Injil.
• Memang kita juga harus mengerti bahwa pasti ada
harga yang harus dibayar saat kita melayani Tuhan,
bersaksi dan menyelamatkan jiwa.
• Kisah Para Rasul 28:31 Dengan terus terang dan
tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan Kerajaan
Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.

c. Saya percaya kita juga dibawa Tuhan di masa-masa
seperti itu dimana memberitakan Injil jadi hal yang
begitu mudah! Sebab ini saatnya Tuhan bekerja dan
menyatakan mujizat dalam memenangkan jiwa!
• COBA PERHATIKAN SEKARANG INI PINTU SUDAH
TERBUKA SEHINGGA SANGAT MUDAH BAGI
JEMAAT KELUARGA ALLAH MENGALAMI MUJIZAT
KESEMBUHAN, MUJIZAT KEUANGAN, MUJIZAT
PEMULIHAN KELUARGA!
• Demikian pula halnya, sekarang ini sadarilah bahwa
PINTU SUDAH TERBUKA SEHINGGA AKAN TERJADI
BANJIR JIWA-JIWA BESAR-BESARAN.
• ITU SEBABNYA KITA TIDAK BOLEH SIA-SIAKAN
MOMEN OPEN DOOR INI!

III.
5 CARA PENJANGKAUAN YANG EFEKTIF.
1. PENJANGKAUAN KELUARGA DAN TEMAN-TEMAN
(FRIENDS AND FAMILY OUTREACH)
• Yohanes 1:40-45 40 Salah seorang dari keduanya
yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut

Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. 41
Andreas mula-mula bertemu dengan Simon,
saudaranya, dan ia berkata kepadanya: "Kami telah
menemukan Mesias (artinya: Kristus)." 42 Ia
membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia
dan berkata: "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau
akan dinamakan Kefas (artinya: Petrus)." 43 Pada
keesokan harinya Yesus memutuskan untuk
berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus,
dan berkata kepadanya: "Ikutlah Aku!" 44 Filipus itu
berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. 45
Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata
kepadanya: "Kami telah menemukan Dia, yang
disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para
nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.”
• Inilah yang saya sebut: friends and family outreach.
• Mulailah memberitakan Injil pada orang-orang
terdekat anda!
- ORANG-ORANG TERDEKAT KITA ADALAH
TANGGUNG JAWAB YANG TUHAN BERIKAN
KEPADA KITA! Kitalah yang harus
mendoakan mereka, memperjuangkan
mereka, bersaksi tentang Yesus kepada
mereka, mengajak mereka ke gereja,
mengajak mereka terima Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat.

-

-

HUBUNGAN YANG ANDA MILIKI DENGAN
MEREKALAH YANG AKAN DIPAKAI OLEH
TUHAN SEBAGAI OPEN DOOR UNTUK
MENYELAMATKAN MEREKA.
Kalau kita LAKUKAN ITU DENGAN KASIH
YANG TULUS DAN KONSISTEN, maka saya
percaya Roh Kudus pasti bekerja, pintu hati
mereka akan terbuka, dan satu per satu dari
mereka akan dijamah hatinya, mau
mendengarkan, mau ke gereja, mau
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru
Selamat. Bahkan mereka sendiri mengalami
Tuhan
secara
pribadi,
mengalami
hadiratNya, keselamatanNya, kebaikanNya,
pertolongannya.

2. PENJANGKAUAN MELALUI KESAKSIAN (TESTIMONY
OUTREACH)
• Sadarkah anda bahwa KESAKSIAN ITU PUNYA
KUASA
YANG
SANGAT
BESAR
UNTUK
MENJANGKAU JIWA?!
• Coba rasakan saja ketika anda mendengar
seseorang menceritakan kesaksian mengalami
Mujizat yang luarbiasa (bagaimana Tuhan
menyembuhkan dia dari sakit penyakit, bagaimana

Tuhan membawa kelepasan dari belenggu hutang
yang sangat berat, bagaimana Tuhan sanggup
memulihkan keluarganya, bagaimana Tuhan
mendengar dan menjawab doa, dst).
• Demikian pula halnya kalau kita menceritakan
kesaksian-kesaksian yang luarbiasa akan Mujizat
dan pertolongan Tuhan (yang kita alami pribadi,
maupun yang dialami oleh jemaat Keluarga Allah
yang lain) pada jiwa-jiwa yang terhilang.
• Oleh karena itu saya ajak kita semua BANGKIT
UNTUK MENYAKSIKAN MUJIZAT YANG KITA ALAMI
PRIBADI MAUPUN MUJIZAT YANG DIALAMI
JEMAAT KELUARGA ALLAH YANG LAIN.
3. PENJANGKAUAN MELALUI KASIH DAN PERBUATAN
BAIK (GOOD WORK OUTREACH)
• Ini adalah penjangkauan yang kadang butuh bayar
harga lebih, waktu, tenaga, pikiran, dana, tetapi
begitu berhasil, maka hasil penjangkauan ini sangat
luarbiasa dan jauh lebih permanen.
• Sadarilah bahwa KASIH ITU ADALAH KEKUATAN
YANG TERBESAR DI DUNIA.

4. UNDANGAN KE GEREJA (CHURCH INVITATION)
• Lukas 14:22 Kemudian hamba itu melaporkan:
Tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah
dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada
tempat. 23 Lalu kata tuan itu kepada hambanya:
Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah
orang-orang, yang ada di situ, masuk, karena
RUMAHKU HARUS PENUH.
- Kata “paksalah” bukan berarti kita memaksa
orang dengan cara yang kasar. Kata paksa
artinya kita harus berusaha dengan segenap
hati dan penuh perjuangan. Paksalah diri
saudara untuk bisa mengundang sebanyak
mungkin orang untuk datang ke gereja.
5. PENJANGKAUAN MELALUI DEMONSTRASI KUASA
DAN MUJIZAT (POWER AND MIRACLE OUTREACH)
• Kisah 5:14-16
14 Dan makin lama makin
bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada
Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, 15
bahkan mereka membawa orang-orang sakit ke
luar, ke jalan raya, dan membaringkannya di atas
balai-balai dan tilam, supaya, apabila Petrus lewat,
setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah
seorang dari mereka. 16 Dan juga orang banyak dari

kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyunduyun serta membawa orang-orang yang sakit dan
orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka
semua disembuhkan.
• Ketika Kuasa Allah di demostrasikan, maka jiwajiwa pasti datang untuk diselamatkan.
• Oleh karena itu, kita harus sangat berani untuk
bergerak dalam dimensi kuasa Allah ketika
memberitakan Injil!
PENUTUP:
Berjuanglah dengan sungguh-sungguh menjadi pelaku
firman. Bukan hanya tergerak namun benar-benar
bergerak maju untuk selamatkan jiwa. “PINTU SUDAH
TERBUKA”, maka mari kita gunakan momen ini untuk
selamatkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan. Tuhan
Yesus memberkati.

