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Sadar atau tidak sadar manusia akan selalu mencari objek 
penyembahan. Sebab itu WORSHIP harus diarahkan kepada 

objek / Tuhan yang benar



19) Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di 

bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. 

20) Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan; dari segala binatang yang tidak haram dan dari 

segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan 

korban bakaran di atas mezbah itu. 

21) Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati-Nya: 

”Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah 

jahat dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah 

Kulakukan.

Kejadian 8 : 19 - 20







to bow down / membungkuk ke tanah, merendahkan diri menghormati 
yang kita sembah jauh lebih tinggi drpd kita

What is Worship ?

Worth ship

Shachah =

= dalam seluruh aspek kehidupan menunjukan atau memperlihatkan 
Value / Nilai dari yang kita sembah

Proskuneo = mencium / menjilat sebuah objek sebagai bentuk penghormatan dan 
pengabdian



Siapa / apa yang disembah

"Apakah engkau MENGENAL

Tuhan Allahmu ?"

"Siapa yang kau sembah saat ini ?"



Siapa / apa yang disembah ?

Kejadian 6 : 9

Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang yang benar 

dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya; 

dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.

Nuh MENGENAL bahkan BERGAUL

Dengan Tuhan Allahnya



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.



Mengenal Tuhan adalah MELAKUKAN seluruh perintahNya
untuk MENGALAMI Tuhan

Tanpa melakukan FirmanNya, kita akan sulit mengalami Tuhan dan 

mengerti maksud kehendakNya



Siapa yang menyembah

Kejadian 6 : 9

Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang yang benar 

dan tidak bercela di antara orang-orang 

sezamannya; dan Nuh itu hidup bergaul dengan 

Allah.

Masih adakah orang yang 

takut akan Tuhan

di zaman pandemi COVID / Krisis

Ekonomi ?



Apa persembahannya ?

• Tuhanlah yang menentukan apa yang dipersembahkan

• Ada persembahan yang diterima dan tidak diterima

• Akan ada respon Tuhan utk setiap persembahan yang 

benar

• Persembahan yang benar akan membawa hasil kepada 

si penyembah



Roma 12 : 1 - 2

1) 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.

2) Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada 
Allah dan yang sempurna.

Persembahan  Korban Pujian / Perkataan

Persembahan  Korban Uang / Materi

Persembahan  Korban Seluruh Tubuh


