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SELALU MEMUJI DAN MENYEMBAH TUHAN  DALAM SETIAP 

KEADAAN 

 

Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah 

nama-Nya yang kudus, hai segenap 

batinku! Pujilah TUHAN, hai jiwaku, 

dan janganlah lupakan segala  

kebaikan-Nya!-  Mazmur 

103-1-2  
  

  

Meneruskan pembahasan delapan langkah menerima pengurapan dan 

kuasa double portion, maka minggu ini membahas langkah yang ke lima yaitu 

selalu memuji dan menyembah Tuhan dalam setiap keadaan.   
  

DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Sebagai jemaat sudah 

seharusnya kita menghidupi DNA tersebut. Dengan selalu memuji dan menyembah-

Nya, kita sadar bahwa hidup ini tidak lepas dari penyembahan kepadaNya. Jika kita 

ingin melihat karya Tuhan di dalam kehidupan, kita harus terhubung dengan-Nya 

karena dalam kehidupan ini kita butuh campur tangan Tuhan. Kita harus menyadari 

bahwa semua yang kita terima dan nikmati itu semua datangnya dari Tuhan.  
  

Mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan di dalam setiap keadaan kita?  
  

1.  Kita diciptakan Tuhan untuk menyembah-Nya  
 

Manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Ia menciptakan 

manusia untuk menjadi makhluk yang menyembah Dia. Jika kita sadar bahwa 

segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia (Rom.11:36) maka kita sudah 

seharusnya menyembahNya  di dalam setiap keadaan.   

    

Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah; Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah 

kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. Masuklah melalui pintu 

gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan pujipujian, 

bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya!- Mzm. 100:3-4  
 

2.  Mengucap syukur karena sudah ditebus oleh darah Yesus  
 

Manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian kekal. 

Namun Tuhan memiliki rencana untuk menyelamatkan manusia sejak manusia 

jatuh di dalam dosa, dengan cara mengirimkan Yesus ke dunia untuk menjadi 

korban penebusan bagi dosa seluruh umat manusia.   
 

Inisiatif untuk menyelamatkan manusia datangnya dari Tuhan sendiri maka 

sepatutnya kita mengucap syukur akan karya penebusan Yesus itu dengan cara 

memuji dan menyembah-Nya setiap saat di dalam kehidupan kita.   
  

Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur 

kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. – Ibr.13:15  
 

3.  Memuji dan menyembah Tuhan adalah perintah Tuhan  
 

Memuji dan menyembah Tuhan bukanlah sebuah opsi/ pilihan. Memuji dan 

menyembah Tuhan adalah suatu perintah Tuhan untuk kita taati. Perintah adalah 

suatu kewajiban yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan berarti melanggar 

perintah Tuhan alias dosa. Bukankah ketika kita menaati perintah Tuhan itu akan 

menyenangkan hati Tuhan? Oleh karena itu sebagai orang percaya mari kita 

senantiasa memuji dan menyembah Tuhan di setiap keadaan.  
  

Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia  

sajalah engkau berbakti! – Luk. 4:8  
  

Setelah kita mengetahui mengapa kita harus selalu memujidan menyembah Tuhan, 

jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Dengan demikian kita akan menerima 

pengurapan dan kuasa double portion.  
  

ACTION:  

• Ajak  anggota COOL memperkatakan DNA bersama-sama.  

• Hidupi DNA yang diperkatakan.  

  


