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AGUSTUS 2020  
DOA, PUJIAN, PENYEMBAHAN  
MENDATANGKAN BERKAT  
  

Tetapi kira-kira tengah malam 
Paulus dan Silas berdoa dan 
menyanyikan puji-pujian kepada 
Allah dan orang-orang hukuman 
lain mendengarkan mereka.Akan 
tetapi terjadilah gempa bumi yang 
hebat, sehingga sendi-sendi 
penjara itu goyah; dan seketika itu 
juga terbukalah semua pintu dan 
terlepaslah belenggu mereka 
semua.- Kisah Para Rasul 16:25-26  

 
 

Dalam Kisah Para Rasul 16:16-40 dikisahkan perjalanan Paulus dan Silas ketika 
mengabarkan injil di Filipi. Mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan 
yang memiliki roh tenung. Ketika Paulus dan Silas terganggu oleh hamba ini karena 
ia terus mengikuti mereka, maka Paulus mengusir roh tenung dari hamba 
perempuan ini sehingga ia terbebas dari roh jahat. Namun hal tersebut 
mengakibatkan para pelanggannya tidak lagi mendapat penghasilan yang besar 
karena mereka tidak lagi bisa mendapatkan tenungan-tenungan dari hamba 
perempuan itu. Hal ini yang menyebabkan Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara 
Filipi.Dalam penjara mereka menderita karena punggung mereka terlukai akibat 
dicambuk dan sekarang kaki mereka terbelenggu. Namun penderitaan yang mereka 
tanggung tidak membuat semangat dan iman mereka mundur melainkan tetap 
menyala-nyala ditunjukkan dengan mereka tetap berdoa dan menaikkan puji-
pujian kepada Tuhan (Kis. 16:25). 
 
Saat ini di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, kita pun seolah-olah 
seperti Paulus dan Silas di dalam penjara. Kita merasa menderita, terbelenggu, 

terpenjara karena diterapkannya protokol kesehatan yang ketat serta Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sebagainya. Mari kita belajar dari semangat dan 
iman Paulus dan Silas yang tidak tinggal diam. Naikan doa, pujian, penyembahan 
kepada Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Sebagaimana kuasa yang 
dahsyat dialami oleh Paulus dan Silas saat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan 
dalam penjara, maka dampak yang sama dapat juga kita alami:  
  

1. Pintu terbuka  
... seketika itu juga terbukalah semua pintu... (Kis.16:26)  
  

Saat doa, pujian, dan penyembahan dinaikkan, terbukalah pintu-pintu penjara 
dimana Paulus dan Silas dipenjara. Hal ini menjadi pembelajaran buat kita saat 
ini. Mungkin hari-hari ini dalam hidup kita menghadapi banyak pintu tertutup 
karena krisis ekonomi yang sedang terjadi. Sebagai orang beriman, percayalah 
hanya kepada Tuhan karena Ia sanggup menolong kita seperti Ia menolong 
Paulus dan Silas. Saat doa, pujian, dan penyembahan dinaikkan, secara 
profetis itu akan membuka pintu-pintu pertolongan, pintu lapangan kerja atau 
usaha baru, pintu ide-ide baru dan kreatif. Jadi tetaplah beriman, 
bersemangat, jangan loyo, fokuslah hanya kepada Tuhan.  
  

2. Belenggu terlepas  
... dan terlepaslah belenggu mereka semua. (Kis.16:26)  

  

Hal kedua yang terjadi adalah terlepasnya semua belenggu-belenggu. Secara 
rohani, belenggu adalah hal-hal yang membuat kita tidak bisa bertumbuh, 
menekan potensi pribadi, dan cenderung membuat apatis dan undur dari 
Tuhan. Belenggu ini bisa berbicara soal sakit hati, kecewa, ketakutan, 
intimidasi akibat pandemi ini. Jika ini terjadi di dalam hidup kita, mari bertobat 
dan terus naikan doa, pujian, penyembahan dengan iman sampai belenggu itu 
terlepas.  
 
ACTION:  

 Ajak anggota cool dan keluarganya masing-masing untuk berdoa keliling 
dengan banyak memuji dan menyembah.  Layani anggota cool yang 
merasa hidupnya terbelenggu.  


