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THE MIRACLE OF SOUL WINNING #4 

MUJIZAT SELAMATKAN JIWA #4 

SEASON OF FRUITFULNESS 

MUSIM BERBUAH LEBAT 

 

 

PEMBUKAAN: 

Selama bulan ini kita terus bicara tentang jiwa-jiwa dan 

penjangkauan. Kita tahu bahwa inilah saatnya angin 

kegerakan itu. Inilah saatnya arus dari Tuhan mengalir 

di tengah-tengah kita. Ini momennya di mana jalan 

untuk menjangkau sudah terbuka lebar. Kita terus 

deklarasikan bahwa ini saatnya semua semua 

rintangan-rintangan dan penghambat untuk 

menyelamatkan jiwa itu disingkirkan! Percayalah bahwa 

Tuhan sedang mengerjakan mujizat menyelamatkan 

jiwa. 

 

Mujizat pertama adalah banyak jemaat akan 

dibangkitkan menjadi pemenang jiwa! Orang yang 

tadinya tidak punya hati untuk jiwa-jiwa, tiba-tiba akan 

memiliki hati untuk jiwa-jiwa. 



Outline Kotbah Minggu, 25 Agustus 2019 – The Miracle of Soul Winning #4 

 2 of 8 

Selama ini saudara mungkin tidak pernah berdoa bagi 

jiwa-jiwa, namun sekarang rasanya selalu ada kehausan 

untuk mendoakan mereka. 

 

Tadinya tidak punya keberanian untuk bersaksi, namun 

sekarang rasanya selalu ada dorongan untuk bersaksi. 

 

Saudara yang tadinya seolah belum memberi 

sumbangsih banyak untuk kerajaan Allah tiba-tiba 

dipakai Tuhan menjadi Onesimus yang sangat amat 

berguna bagi Kerajaan Allah. 

 

Mujizat yang kedua, orang-orang yang selama ini begitu 

sulit untuk kita ajak, untuk kita injili, untuk kita doakan, 

tiba-tiba mereka semua dengan sangat mudah buka 

hati, tersentuh, tergerak, dan akhirnya mau untuk kita 

dorong ke gereja. 

 

Orang-orang yang awalnya saudara kenal paling sulit 

untuk diajak urusan ke gereja, tiba-tiba menjadi yang 

paling mudah untuk diajak ke gereja. Yang terakhir 

justru yang menjadi yang paling awal untuk meresponi. 
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Dan di bagian akhir seri firman Tuhan ini, saya rindu 

bagikan tentang Fruitful Church atau Gereja yang 

Berbuah Lebat. 

 

I. 

TUHAN MEMILIH DAN MENETAPKAN 

KITA UNTUK MENGHASILKAN BUAH. 

 

Yohanes 15:16  Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi 

Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan 

kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan 

buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada 

Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu. 

TUHAN MENETAPKAN KITA SUPAYA MENGHASILKAN 

BUAH. YANG PALING UTAMA DICARI TUHAN ADALAH 

BUAH. 

 

Markus 11:13  Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang 

sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-

kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi 

waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain 

daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. 
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Hari ini saya mau katakan bahwa KITA ADA DI MUSIM 

BERBUAH.  

Jangan sampai Tuhan Yesus dapati kita tidak 

menghasilkan buah.  

BUAH INI BICARA TENTANG JIWA-JIWA. 

Kolose 1:6b  Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh 

dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu 

mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah 

dengan sebenarnya. 

TUHAN MAU KITA JADI JEMAAT YANG BERBUAH 

LEBAT JIWA-JIWA. 

SADARILAH BAHWA MUSIM BERBUAH LEBAT SUDAH 

DIMULAI! 

Orang-orang yang tidak pernah bersaksi, tidak pernah 

menceritakan tentang Yesus, tidak pernah memimpin 1 

orangpun untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru 

Selamat; akan mengalami mujizat yang spektakuler: 1 

orang menyelamatkan 7 jiwa, 1 orang menyelamatkan 

12 jiwa, 1 orang dipakai untuk membawa pertobatan 

untuk seisi keluarganya, 1 orang dipakai Tuhan untuk 

membawa teman-teman di kantornya ke gereja, 1 orang 

akan dipakai Tuhan untuk membawa revival di kota dan 

bangsanya.  
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II. 

RAHASIA BERBUAH LEBAT. 

 

1. MENEMPEL DENGAN SANG POKOK ANGGUR. 

Yohanes 15:4-5   4 Tinggallah di dalam Aku dan Aku di 

dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah 

dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok 

anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu 

tidak tinggal di dalam Aku. 5 Akulah pokok anggur dan 

kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di 

dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, 

sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 

Kalau kita hidup tidak erat dengan Tuhan, maka kita 

tidak akan punya hati untuk jiwa-jiwa. 

ISI HATI TUHAN ADALAH UNTUK JIWA-JIWA. 

 

2. MEMBANGUN JALA YANG KUAT. 

Yohanes 21:11  Simon Petrus naik ke perahu lalu 

menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar: 

seratus lima puluh tiga ekor banyaknya, dan 

sungguhpun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 
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Kalau tidak berhati-hati, banyak jala dalam gereja Tuhan 

yang sudah mulai koyak. 

Roma 16:5  Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. 

Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang 

adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. 

Paulus berhasil menjaga buahnya tetap dan tidak busuk 

apalagi hilang. 

ITU SEBABNYA KITA PERLU MAKIN MEMPERKUAT JALA 

KELOMPOK SEL! 

Itu sebabnya mari saat ini kita semua bergandengan 

tangan membangun jala komsel yang kuat dan 

konsisten. 

3. MEMILIKI KEHIDUPAN DOA DAN PUASA YANG 

KUAT. 

Kita harus tahu penjangkauan jiwa sangat erat 

kaitannya dengan peperangan rohani. 

Saat injil dibagikan, maka roh jahat juga berusaha untuk 

menghalangi sehingga terjadi penentangan pengenalan 

akan Allah. 

2 Korintus 10:3-5   3 Memang kami masih hidup di dunia, 

tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, 4 karena 

senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata 

duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan 

kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-
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benteng. 5 Kami mematahkan setiap siasat orang dan 

merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh 

keangkuhan manusia untuk MENENTANG PENGENALAN 

AKAN ALLAH. Kami menawan segala pikiran dan 

menaklukkannya kepada Kristus, 

Lukas 6:12 (TB)  Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit 

untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada 

Allah. 

Kesalahan kita dalam menjangkau jiwa adalah kita tidak 

melibatkan Roh Kudus. Kita tidak berdoa bahkan 

berpuasa. 

2 Tesalonika 3:1 Selanjutnya, saudara-saudara, 

berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh 

kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah 

terjadi di antara kamu, 

Kesaksian Ps Yonggi Cho: Karena atmosfir rohnya masih 

belum terbuka, maka orang Jepang sukar sekali di-Injili, 

selalu menolak dan tidak percaya. Akan tetapi 

herannya, ketika orang Jepang yang sama pergi ke Korea 

dan kemudian di-Injili, maka dengan cepat dan mudah 

mereka akan membuka hati menerima Yesus sebagai 

Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Sebab atmosfir roh 

di Korea sudah terbuka karena jemaat Korea adalah 

jemaat yang sangat gigih dalam berdoa! 
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MANFAATKAN MOMENTUM DARI TUHAN UNTUK 

MUSIM BERBUAH LEBAT INI! 

Zaman dulu, di sekolah, kita diajar bahwa kebanyakan 

nelayan melaut di malam hari dan pulang di siang hari. 

Kenapa?  

Namun ceritanya berbeda drastis setelah momentum 

dari Yesus datang.  

MOMENTUM DALAM HIDUP KITA DIMULAI PADA 

SAAT KITA TERIMA RHEMA DARI TUHAN! 

Banjir Mujizat yang terjadi di gereja kita juga adalah 

momentum untuk kita memenangkan jiwa dengan 

mudah! 

 

PENUTUP: 

Inilah saatnya angin kegerakan Tuhan itu datang, inilah 

saatnya arus kegerakan Tuhan itu mengalir di tengah-

tengah kita. Inilah momennya, pintu sudah terbuka 

lebar bagi setiap kita untuk memberitakan keselamatan 

bagi banyak orang diluar sana. Sehingga tsunami 

mujizat dan tsunami jiwa-jiwa semakin dahsyat atas 

Keluarga Allah.  

 


