SUPLEMEN BAHAN SHARING COOL RAYON III

JANUARI 2022 - MINGGU #3

SUJUD MENYEMBAH
Masuklah,
marilah
kita
sujud
menyembah, berlutut di hadapan
TUHAN yang menjadikan kita.- Mazmur
95:6
DNA gereja kita adalah Restorasi
Pondok Daud yang menekankan
adanya doa, pujian, dan penyembahan
sebagai aktivitas rohani yang tidak
dapat dipisahkan dalam kehidupan
kekristenan. Sesungguhnya di setiap ibadah yang kita lakukan, kegiatan
doa, pujian, dan penyembahan adalah bagian yang sangat penting karena
di bagian itu Tuhan sedang disenangkan. Aktivitas doa, pujian, dan
penyembahan tidak hanya ada dalam ibadah yang rutin namun juga sudah
menjadi gaya hidup kita sehari-hari, yang akan membuat kita kuat dan
terhibur oleh hadirat-Nya. Ketika kita melakukan aktivitas itu maka
sebenarnya kita sedang sujud menyembah kepada Tuhan yang Maha
Kuasa.
Ada beberapa arti dari sujud menyembah kepada Tuhan:

1. Tanda hormat kepada Tuhan
Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada TUHAN
dengan berhiaskan kekudusan! – Mzm.29:2
Kata ‘sujud’ (Ibrani: shachah) mengandung arti menunjukan hormat yang
dalam konteks rohani tentunya hormat kepada Tuhan. Kita menunjukan
penghormatan kepada Tuhan karena Dia yang berkuasa atas segala
sesuatu termasuk di dalamnya hidup kita. Sebagai orang percaya yang
sudah diselamatkan, tentunya kita harus menghormati Tuhan karena
melalui karya-Nya kita diselamatkan dan melalui Dia kita dapat menerima
segala kebaikan Bapa sorgawi. Tuhan juga memperingatkan bahwa sujud
menyembah hanya kepada Dia saja bukan kepada allah yang lain.

2. Tanda melakukan kehendak Bapa
Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: "Ya Bapa-Ku,
jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi
janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau
kehendaki." – Mat.26:39
Yesus datang ke dunia ini menjadi teladan bagi semua orang percaya.
Saat detik-detik sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Ia datang
sujud dan berdoa kepada Bapa di sorga sebagai tanda bahwa Ia akan
segera melakukan kehendak Bapa-Nya.
Ketika kita sujud menyembah Tuhan dengan pengertian yang benar, itulah
tandanya bahwa kita menundukkan diri kepada Tuhan dan siap untuk
melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita apapun situasi dan kondisinya
sehingga nama-Nya dipermuliakan melalui hidup kita.

3. Tanda melayani Tuhan
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan
kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah
ibadahmu yang sejati. – Rom. 12:1
Kata ‘ibadah’ (Yunani: latreuo) adalah sebuah ekspresi penyembahan
dalam bentuk tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan menjaga
hidup ini agar senantiasa berkenan kepada Tuhan. Ketika kita ingin benarbenar berubah menjadi serupa dengan Kristus maka sesungguhnya kita
sedang melayani Allah melalui sikap kita. Jadi melayani Allah memiliki dua
arti penting yaitu melayani Allah melalui pekerjaan pelayanan-Nya untuk
menyelamatkan jiwa-jiwa, dan yang kedua adalah ketika kita mengadakan
perubahan diri sendiri menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan.
ACTION:
 Banyak datang kepada Tuhan dalam doa pujian penyembahan
baik secara pribadi maupun dalam kelompok Cool sebagai tanda
kita menghormati dan tunduk serta setia kepada Tuhan dalam
menyongsong kedatangan-Nya yang kedua.


Bersama merenungkan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam
cool ini dan apakah kita sudah melakukannya.

