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THE MIRACLE OF WORSHIP #1 
MUJIZAT PENYEMBAHAN #1 
THE SECRETS OF WORSHIP 
RAHASIA PENYEMBAHAN 

 
 
PEMBUKAAN: 
Tuhan menggerakan saya untuk membagikan pesan 
Firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan. Saya 
tahu di tahun 2022 ini, Tuhan mau membawa kita 
supaya semakin berakar kuat dalam pujian dan 
penyembahan. Tema kita selama bulan ini adalah The 
Miracle of Worship atau Mujizat Penyembah. 
 
I. PUJIAN DAN PENYEMBAHAN PUNYA TEMPAT 

YANG SPESIAL DI HATI TUHAN. 
a. Pujian dan penyembahan bukan hanya pelengkap 

dalam kekristenan kita. 
 Banyak diantara kita berpikir yang namanya pujian 

dan penyembahan hanyalah selingan atau 
pelengkap dalam sebuah ibadah. 

- PUJIAN PENYEMBAHAN ADALAH SALAH SATU 
AGENDA UTAMA DALAM KERAJAAN SORGA. 

 Wahyu 7:9-12 7 Kemudian dari pada itu aku 
melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar 
orang banyak yang tidak dapat terhitung 
banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum 
dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di 
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hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan 
memegang daun-daun palem di tangan mereka. 10 
Dan dengan suara nyaring mereka berseru: 
"Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas 
takhta dan bagi Anak Domba!"  11 Dan semua 
malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua 
dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di 
hadapan takhta itu dan menyembah Allah, 12 
sambil berkata: "Amin! puji-pujian dan kemuliaan, 
dan hikmat dan syukur, dan hormat dan 
kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai 
selama-lamanya! Amin!" 

- Tapi Alkitab berkata suatu saat nanti Nubuat akan 
berakhir dan Bahasa Roh akan berhenti. Tetapi 
Pujian Penyembahan akan terus ada dan bergema 
selamanya. 

 Ini yang dilakukan Daud: ia membawa pujian dan 
penyembahan ke level yang sangat serius, Bahkan 
di jamannya, dia mendirikan satu kemah yang 
akhirnya kita kenal dengan Pondok Daud. 

b. PUJIAN PENYEMBAHAN AKAN MEMBAWA SURGA 
KE DUNIA! 

 Tanpa pujian penyembahan, saudara mungkin 
masih bisa masuk sorga; tapi hanya melalui pujian 
penyembahan, kita bisa membawa Surga ke 
dunia! 

 Sadarilah bahwa Allah sangat disukakan dengan 
pujian dan penyembahan, itu sebabnya Alkitab 
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mencatat bahwa Allah bersemayam di atas puji-
pujian umatNya.  

 Ada level Roh tertentu yang hanya bisa kita alami 
melalui pujian dan penyembahan! Coba 
perhatikan raksasa-raksasa iman dalam Alkitab: 
mereka semua mengerti rahasia yang luarbiasa 
dalam pujian penyembahan.  

 
II. JADILAH PENYEMBAH YANG DICINTAI TUHAN! 
a. 2 Samuel 23:1  Inilah perkataan Daud yang 

terakhir: "Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata 
orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi 
Allah Yakub, PEMAZMUR YANG DISENANGI di 
Israel: 

 Coba renungkan bagaimana Alkitab 
menggambarkan hidup Daud: Dia disebut sebagai 
orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi 
Allah Yakub, PEMAZMUR YANG DISENANGI di 
Israel: 

b. Kata disenangi berasal dari bahasa aslinya NAIYM. 
 Mungkin kita sendiri jarang yang sadar atau 

mengetahui bahwa ada kata dalam bahasa  
Indonesia kita yang diserap dari kata Naiym ini, 
yaitu kata NAIM. 

- Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Naim 
artinya nikmat, nyaman, senang. 
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 Jadi ternyata ada Pujian Penyembahan yang 
terdengar enak di telinga Tuhan, tapi ada juga 
Pujian Penyembahan yang tidak enak buat Tuhan.  

 Saya berdoa sama seperti Daud menjadi pemuji dan 
penyembah yang dicintai Tuhan, demikian juga kita 
semua seluruh jemaat Keluarga Allah jadi pemuji 
penyembah yang dicintai Tuhan! NAIYM! 

 
III. RAHASIA MENJADI PENYEMBAH YANG DICINTAI 

TUHAN. 
1. MENYEMBAH DARI HATI YANG MENCINTAI 

TUHAN. 
 YANG MEMBUAT DAUD DICINTAI TUHAN, BUKAN 

HANYA KARYANYA, TETAPI YANG UTAMA 
ADALAH HATINYA YANG SANGAT MENCINTAI 
TUHAN. 

 Dalam dunia musik, Daud adalah seorang 
maestro. 

 Orang bisa saja hebat kemampuannya, tapi belum 
tentu dicintai: Ada penyanyi hebat tetapi suka 
buat onar. Ada penyanyi hebat tetapi sikapnya 
kasar dan arogan. Dll. 

 Tanpa hati yang mencintai Tuhan, pujian 
penyembahan kita tidak disukai Tuhan! 

 Itu sebabnya belajarlah menyembah dari hati yang 
mencintai Tuhan!  

 Kesaksian:  
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2. MENYEMBAH KARENA KENAL TUHAN SECARA 
MENDALAM.  

 Yohanes 4:22-23.   22 Kamu menyembah apa yang 
tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang 
kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa 
Yahudi. 23 Tetapi saatnya akan datang dan sudah 
tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah 
benar akan menyembah Bapa dalam roh dan 
kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-
penyembah demikian. 

 Yesus berkata kepada perempuan Samaria yang 
dia temui di dekat sumur Yakub: kamu 
menyembah apa yang tidak kamu kenal. 

 Tanpa mengenal Allah secara mendalam, maka 
penyembahan kita kosong. Hanya melalui 
pengenalan kita akan Allah yang mendalam, maka 
penyembahan kita akan jadi bermakna dan 
disukai oleh Tuhan.  

 Pengenalan akan Tuhan seperti ini hanya bisa kita 
dapatkan melalui 2 hal: PENDALAMAN FIRMAN 
TUHAN DAN PENGALAMAN PRIBADI BERJALAN 
BERSAMA TUHAN! 

 Yang pertama, MENGENAL TUHAN MELALUI 
FIRMANNYA!  

 Yang kedua, MENGENAL TUHAN MELALUI 
PENGALAMAN PRIBADI BERJALAN BERSAMA 
TUHAN.  

 Kesaksian:  
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PENUTUP: 
Bangun pujian penyembahan bagi Tuhan kita, jadilah 
penyembah yang mencintai dan dicintai Tuhan, maka 
kita akan melihat perkenanan demi perkenanan Tuhan 
nyata terjadi atas hidup kita, sehingga kita akan 
mengalami from glory to glory. 


