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BANYAK MENGUCAP SYUKUR 
Ucaplah syukur senantiasa atas segala 
sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus 
Kristus kepada Allah dan Bapa kita – Efesus 
5:20 

Di dalam kekristenan, kalimat ‘mengucap 
syukur’ sudah menjadi hal yang biasa kita 
dengar, baik di dalam ibadah maupun dalam 
percakapan sehari-hari. Dapat dikatakan 
bahwa ucapan syukur adalah salah satu ciri 
kekristenan. Mengucap syukur dapat diartikan sebagai tindakan berterima kasih 
kepada Tuhan atas semua hal yang Tuhan berikan. Namun ketika dalam masa-
masa sulit, kadangkala hal tersebut sulit untuk dilakukan. Untuk itu mari kita 
belajar mengerti mengapa harus banyak mengucap syukur.  

Ada tiga alasan kita harus banyak mengucap syukur: 

1. Tuhan telah menyelamatkan kita 
Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita 
mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan 
kepada-Nya, dengan hormat dan takut. (Ibr.12:28) 

Kita yang dahulu hamba dosa, namun oleh karena kasih karunia Tuhan kita 
diselamatkan. Itu semua bukan karena kekuatan kita (Ef.2:8-9) melainkan Roh 
Kudus berkarya di dalam hati kita, mengingatkan akan dosa-dosa yang membawa 
kepada maut. Ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat, status kita berubah menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam 
sistem Kerajaan Sorga. Kita dibenarkan di hadapan Allah sehingga iblis tidak lagi 
punya dasar untuk mendakwa kita. Itu sebabnya, sudah sepatutnya kita banyak 
mengucap syukur kepada Allah, karena tanpa-Nya kita tidak akan pernah bisa 
selamat. Dan perlu diingat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan harus dijaga 
dengan cara senantiasa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar (Filipi 
2:12-13). 

2. Mengucap syukur adalah Kehendak Tuhan 
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di 
dalam Kristus Yesus bagi kamu. (1 Tes.5:18) 

Ketika diberkati akan sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur, namun 
bagaimana jika keadaan sebaliknya? Alkitab mengajarkan untuk mengucap syukur 
dalam segala hal (1 Tes.5:18), artinya apa pun keadaan kita, tidak menjadi 
halangan untuk mengucap syukur. Salah satu kehendak Tuhan adalah banyak 
mengucap syukur dalam segala hal. Dengan banyak mengucap syukur berarti kita 
sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia pasti 
memberikan yang terbaik, sehingga keadaan apapun yang dialami tidak membuat 
kita mudah menggerutu. Banyak mengucap syukur juga akan memberikan 
kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan yang membuat langkah-langkah kita 
kokoh di dalam mengiringi Tuhan. Akhirnya, banyak mengucap syukur adalah 
ketaatan akan kehendak Tuhan yang pastinya akan membuat hidup berkenan 
kepada-Nya.  
 
3. Tuhan baik dan setia 

 

Haleluya! Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk 
selama-lamanya kasih setia-Nya. (Mzm.106:1) 
 

Alkitab menyatakan bahwa Allah itu baik, dan Yesus pernah menegaskan bahwa 
yang baik hanyalah Allah saja (Luk.18:19). Apa maksudnya? Firman Tuhan 
menyatakan bahwa “Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada 
kegelapan” (1 Yoh.1:5) artinya di dalam Allah tidak ada kejahatan, rencana-Nya 
selalu baik sehingga membuahkan hasil yang baik.  
 

Allah selalu melakukan yang benar, bukan yang tidak menyenangkan atau yang 
jahat, karena Ia tidak dapat melanggar kekudusan-Nya. Oleh karena itu ketika kita 
menjadi percaya kepada-Nya maka kita menerima segala yang baik dari Allah. 
 

Apakah kasih setia Allah itu? Kasih Allah yang ditunjukkan melalui komitmen, 
integritas, kesetiaan, dan ikatan yang erat dengan semua orang yang percaya 
kepada-Nya. Artinya Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang 
percaya meskipun mereka menjauhi-Nya. Lihatlah bangsa Israel sebagai bangsa 
pilihan Allah, meskipun bangsa ini memberontak kepada Allah dalam waktu yang 
panjang (ribuan tahun) namun Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. 
Demikian juga yang Allah lakukan kepada kita sebagai orang percaya: Ia tidak 
akan pernah meninggalkan kita! 
 
Jadi ketika kita mengerti alasan-alasan yang sudah dipaparkan di atas, bukankah 
banyak mengucap syukur kepada Allah sudah merupakan kewajiban bagi setiap 
orang percaya?  
 
ACTION: 

 Ajak anggota COOL untuk mengucap syukur atas segala yang TUHAN sudah kerjakan dan 
nyatakan dalam hidup masing-masing, mengucap syukur untuk suami/isteri, anak-anak, 
orangtua/mertua, pekerjaan, bisnis dan lain-lain. 

 Membangun kebiasaan mengucap syukur apa pun yang terjadi dalam kehidupan ini. 

 Ingatkan dan doakan mereka yang masih kurang mengucap syukur dalam kehidupan zaman 
pandemi ini. Nantikan pertolongan Tuhan dengan banyak mengucap syukur! 


