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THE MIRACLE OF WORSHIP #2
MUJIZAT PENYEMBAHAN #2
SACRIFICIAL PRAISE
PUJIAN DENGAN PENGORBANAN

PEMBUKAAN:
Minggu lalu kita sudah memulai seri kotbah The Mircale
of Worship. Hari ini saya akan lanjutkan dan saya beri
judul firman Tuhan hari ini Sacrificial Praise.
TUHAN MAU BAWA KITA SEMUA UNTUK NAIK
LEVEL DI DALAM DIMENSI PUJIAN.
a. PUJIAN BUKAN HANYA JEMBATAN UNTUK
MENCAIRKAN SUASANA.
 Puji-pujian di ibadah seringkali masih hanya
menjadi jembatan untuk mencairkan suasana.
 Yang berikutnya, ada lagi anak-anak Tuhan yang
sudah enjoy dalam memuji Tuhan, tapi pujipujiannya masih di tahap jiwa dan Tubuh saja,
belum masuk di tahap roh.
b. KUASA PUJI-PUJIAN DALAM DIMENSI ROH
 Yosua 6:20 Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang
sangkakala ditiup; segera sesudah bangsa itu
mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka
dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah
tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam
I.
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kota, masing-masing langsung ke depan, dan
merebut kota itu.
2 Tawarikh 20:21-22 21 Setelah ia berunding
dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang
akan menyanyi nyanyian untuk TUHAN dan memuji
TUHAN dalam pakaian kudus yang semarak pada
waktu mereka keluar di muka orang-orang
bersenjata, sambil berkata: "Nyanyikanlah
nyanyian syukur bagi TUHAN, bahwasanya untuk
selama-lamanya kasih setia-Nya!" 22 KETIKA
MEREKA
MULAI
BERSORAK-SORAI
DAN
MENYANYIKAN NYANYIAN PUJIAN, dibuat
TUHANlah penghadangan terhadap bani Amon dan
Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang
hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka
terpukul kalah.
4 DIMENSI PUJIAN PENGORBANAN (SACRIFICIAL
PRAISE)
Sacrificial diambil dari kata sacrifice yang artinya
berkorban.
Jadi Sacrificial Praise adalah pujian yang kita
angkat sebagai korban yang kita persembahkan di
hadapan Tuhan.
Kita mendedikasikan pujian kepada Tuhan
sekalipun secara manusia itu tidak mudah untuk
kita lakukan, tapi kalau kita membawa pujian kita
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sebagai persembahan kepada Tuhan, percayalah
Tuhan akan disenangkan.
4 DIMENSI PUJIAN PENGORBANAN:
PUJIAN SEKALIPUN KEMENANGAN BELUM KITA
LIHAT.
Ada Bedanya memuji Tuhan, setelah Tuhan
memberi Kemenangan, dibandingkan memuji
Tuhan sekalipun Kemenangan belum kita lihat.
Mudah memuji Tuhan kalau Tuhan sudah
memberi kemenangan.
Tetapi yang tantangan adalah apakah kita bisa
memuji Tuhan sekalipun kita belum melihat
Kemenangan Tuhan berikan?!
Inilah yang dilakukan oleh Ayub: Sacrificial Praise!
Ayub 1:20-22 20 Maka berdirilah Ayub, lalu
mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya,
kemudian sujudlah ia dan menyembah, 21 katanya:
"Dengan telanjang aku keluar dari kandungan
ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke
dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang
mengambil, TERPUJILAH NAMA TUHAN!" 22
Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa
dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang
patut.
Bagi
anda
yang
MASIH
MENGHADAPI
PEPERANGAN BESAR, AMBIL KEPUTUSAN UNTUK
MEMUJI TUHAN!
Kesaksian:
3 of 8

Outline Kotbah Minggu, 10 April 2022 – The Miracle of Worship #2

2.







3.


PUJIAN SEKALIPUN HARUS MEMBAYAR HARGA
YANG MAHAL.
Daniel 6:10 Demi didengar Daniel, bahwa surat
perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya.
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang
terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia
berlutut, BERDOA SERTA MEMUJI ALLAHNYA,
seperti yang biasa dilakukannya.
Jangankan sacrificial praise seperti yang dilakukan
Daniel, sebagian orang merasa malu hanya untuk
berkata “Puji Tuhan” di depan orang lain.
Tetapi saya percaya, kalau saudara berkata puji
Tuhan sungguh-sungguh dari hati anda dan dengan
ketulusan kepada Tuhan, maka sepatah kata “puji
Tuhan” anda itu akan dinilai Tuhan sebagai
sacrificial praise!
Kesaksian:
PUJIAN SEKALIPUN KITA MENDAPATKAN HINAAN.
2 Samuel 6:14-16, 20-23 14 Dan Daud menari-nari
di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga; ia
berbaju efod dari kain lenan. 15 Daud dan seluruh
orang Israel mengangkut tabut TUHAN itu dengan
diiringi sorak dan bunyi sangkakala. 16 Ketika tabut
TUHAN itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak
perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu
melihat raja Daud meloncat-loncat serta menarinari di hadapan TUHAN. Sebab itu ia memandang
rendah Daud dalam hatinya. 20 Ketika Daud pulang
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untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka
keluarlah Mikhal binti Saul mendapatkan Daud,
katanya: "Betapa raja orang Israel, yang
menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata
budak-budak perempuan para hambanya, merasa
dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina
dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya!"
21 Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal: "Di
hadapan TUHAN, yang telah memilih aku dengan
menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya
untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat
TUHAN, yakni atas Israel, — di hadapan TUHAN aku
menari-nari, 22 bahkan aku akan menghinakan
diriku lebih dari pada itu; engkau akan
memandang aku rendah, tetapi bersama-sama
budak-budak perempuan yang kaukatakan itu,
bersama-sama merekalah aku mau dihormati." 23
Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari
matinya.
Kesaksian:
PUJIAN BAGI TUHAN SEKALIPUN SEPERTINYA KITA
YANG LAYAK MENDAPATKANNYA.
Kejadian 41:15-16 15 Berkatalah Firaun kepada
Yusuf: "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak
ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah
kudengar tentang engkau: hanya dengan
mendengar
mimpi
saja
engkau
dapat
mengartikannya." 16 Yusuf menyahut Firaun:
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"Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang
akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku
Firaun."
Sadarkah anda bahwa Ketika kita menerima
pujian, Tuhan ada di samping kita dan
memperhatikan seperti apa respon kita.
BELAJARLAH NAIKKAN SACRIFICIAL PRAISE UNTUK
MENGHORMATI TUHAN!
Kesaksian:
UNTUK BISA SENANTIASA MEMPERSEMBAHKAN
SACRIFICIAL PRAISE KITA HARUS MENGENAKKAN
JUBAH PUJIAN SENANTIASA.
Yesaya 61:1-3 1 ROH TUHAN ALLAH ADA PADAKU,
OLEH KARENA TUHAN TELAH MENGURAPI AKU; Ia
telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar
baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat
orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan
kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari
penjara, 2 untuk memberitakan tahun rahmat
TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk
menghibur semua orang berkabung, 3 UNTUK
MENGARUNIAKAN KEPADA MEREKA perhiasan
kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain
kabung,
NYANYIAN
PUJI-PUJIAN
GANTI
SEMANGAT YANG PUDAR, supaya orang
menyebutkan
mereka
"pohon
tarbantin
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kebenaran",
"tanaman
TUHAN"
untuk
memperlihatkan keagungan-Nya.
 Ayat yang kita baca bicara tentang peran Roh
Kudus dan pengurapan Tuhan dalam hidup kita.
 Setiap orang yang percaya Yesus, memiliki jubah
pujian!
b. DI
TENGAH
PERGUMULAN,
KENAKAN
SENANTIASA JUBAH PUJIAN!
 Ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas:
Kisah Para Rasul 16:22-25 22 Juga orang banyak
bangkit menentang mereka. Lalu pembesarpembesar kota itu menyuruh MENGOYAKKAN
PAKAIAN DARI TUBUH MEREKA dan mendera
mereka. 23 Setelah mereka berkali-kali didera,
mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala
penjara diperintahkan untuk menjaga mereka
dengan sungguh-sungguh. 24 Sesuai dengan
perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka
ke ruang penjara yang paling tengah dan
membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang
kuat. 25 TETAPI KIRA-KIRA TENGAH MALAM
PAULUS DAN SILAS BERDOA DAN MENYANYIKAN
PUJI-PUJIAN KEPADA ALLAH dan orang-orang
hukuman lain mendengarkan mereka.
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PENUTUP:
Senantiasa kenakan jubah pujian di tengah segala
masalah saudara. Bukan hanya semangatmu akan
dipulihkan, tetapi korban pujian anda akan
mendatangkan campur tangan Tuhan yang nyata!
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