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BANYAK BERDOA, MEMUJI, DAN MENYEMBAH TUHAN
Padahal Engkaulah Yang Kudus yang bersemayam di atas puji-pujian
orang Israel. (Mazmur 22:4)
Hal kedua yang harus dilakukan dalam tahun Kelahiran yang Baru adalah
banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, yang berarti hidup
bergaul erat dan intim dengan Tuhan.
DNA gereja GBI Gatot Subroto adalah Restorasi Pondok Daud yaitu
prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang mempunyai gaya hidup
doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam,
dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Melakukan DNA
berarti mempraktekan doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan.
Ada tiga alasan mengapa kita harus banyak melakukan doa, pujian, dan
penyembahan kepada Tuhan:

1. Karena Tuhan adalah pencipta segala sesuatu.
"Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan
hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu semuanya
itu ada dan diciptakan." (Wahyu 4:11)
Kita harus menyadari bahwa kita ada sampai hari ini dengan semua yang dipercayakan dalam kehidupan kita, itu
semua karena Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan mustahil kita ada sampai hari ini, maka seyogyanya kita banyak
mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Dia.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selamalamanya! (Roma 11:36)

2. Karena Tuhan adalah kekuatan dan kemenangan kita.
TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah bapaku,
kuluhurkan Dia. (Keluaran 15:2)
Saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan melihat kekuatan tangan Tuhan menolong bangsa ini
dari pasukan Mesir, ia menaikan puji-pujian yang mengakui kekuatan Tuhan. Ia sadar bahwa hanya Tuhan yang
membuat bangsa Israel lepas dari tangan Mesir dan mengalami kemenangan.
Demikian juga dengan hidup kita saat ini. Kehidupan kekristenan tidak lepas dari peperangan rohani. Seiring kita
melakukan hidup berkenan di mata Tuhan, semakin banyak peperangan-peperangan rohani yang terjadi.
Seyogyanya kita banyak memuji dan menyembah Dia karena tanpa pertolongan kekuatan kuasa-Nya mustahil kita
bisa melewati setiap rintangan dan cobaan dan alami kemenangan dalam hidup kita.
Ya kekuatanku, bagi-Mu aku mau bermazmur; sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setiaNya. (Mazmur 59:18)

3. Karena Tuhan telah memberikan hidup kekal dan Ia mau supaya kita hidup intim dengan Tuhan.
Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam
Anak-Nya. Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki
hidup. (1 Yoh.5:11-12)
Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita dan memberikan hidup kekal kepada kita, dan itu bukan usaha kita
jadi seyogyanya kita hidup di dalam Dia senantiasa dengan banyak memuji dan menyembah-Nya.

ACTION:
- Hafalkan dan ucapkan DNA gereja kita serta mulai praktekan dalam kehidupan semua anggota cool.
- Ajar anggota cool yang belum bisa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan untuk mulai melakukan berdoa,
memuji, dan menyembah Tuhan di dalam cool.

