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DOA PUJIAN PENYEMBAHAN  
  

DNA gereja kita adalah Restorasi  

Pondok Daud yaitu prajurit-prajurit 

Tuhan yang gagah perkasa yang 

mempunyai gaya hidup doa pujian 

penyembahan  bersama-sama siang 

dan malam, dan  yang 

melakukan kehendak Bapa pada 

zaman ini. DNA ini harus kita hidupi 

baik secara pribadi maupun 

kelompok supaya kita bisa melihat karya Tuhan.  

  

Cool harus menghidupi DNA ini, salah satunya adalah mempraktekkan doa pujian 

dan penyembahan. Doa, pujian dan penyembahan memiliki dampak yang luar biasa, 

antara lain:  
  

1. Mujizat dan kelepasan dari Tuhan  
  

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 sendisendi penjara itu 

goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu 

mereka semua. (Kisah Para Rasul 16:25-26)  

Situasi apa pun yang membelenggu hidup kita saat-saat ini, naikan doa pujian 

penyembahan dengan sungguh-sungguh seperti Paulus dan Silas pada saat 

mereka dipenjara. Saat memuji dan menyembah dengan sungguh-sungguh, 

Tuhan melangkah turun dari sorga untuk membebaskan kita.  
  

2. Kemenangan dalam peperangan rohani  

  

Musuh utama kita adalah roh-roh jahat yang menguasai dunia ini. Rohroh jahat 

ini memiliki teritorial-nya masing-masing. Di masa-masa akhir menjelang 

kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, roh-roh jahat ini semakin bekerja dengan 

giat. Dengan melakukan doa pujian penyembahan sebenarnya kita sedang 

berperang secara rohani untuk mengalahkan kuasa roh-roh jahat yang berkuasa 

di teritorial dimana kita berada. Bayangkan jika seluruh cool rutin menaikan doa 

pujian penyembahan di tempatnya masing-masing, berapa banyak teritorial 

yang bisa kita kuasai.  
  

Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, 

karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan 

senjata yang diperlengkapi den gan kuasa Allah, yang sanggup untuk 

meruntuhkan benteng-benteng (2 Korintus 10:3-4).  
 

Penuaian jiwa-jiwa  

Mazmur 40:4  

Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak 

orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada TUHAN.   

Yohanes 12:32   

"dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang 

datang kepada-Ku."  
  

Melalui doa pujian penyembahan di dalam cool, dimana ada nyanyian baru 

dinaikkan, Tuhan Yesus ditinggikan, kita akan melihat penuaian jiwa yang luar biasa, 

banyak orang melihatnya, menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan, sehingga nama 

Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan cool dan hidup kita.  
  

ACTION:  

 Lakukan doa pujian penyembahan di dalam cool dengan sungguhsungguh dan 

bersemangat.  
  

 Ajak anggota cool untuk menjadikan doa pujian penyembahan sebagai gaya 

hidup sehari-hari.  

 


