
YAKOBUS 1 : 22
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman

dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika

tidak demikian kamu menipu diri sendiri.



Kuasa dalam 
pengucapan syukur

1 Tesalonika 5:18

Pdt. Adiputra Hasani, S.Th



1 TESALONIKA 5:18

"Mengucap syukurlah dalam

segala hal, sebab itulah yang

dikehendaki Allah di dalam Kristus

Yesus bagi kamu“



Kuasa dalam pengucapan syukur
Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang

baik-baik saja, tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah

berada dalam kesesakan. yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang

yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik

karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Sebuah

ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam

kehidupan kekristenan bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai

pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup

ini, tetapi juga karena ada kuasa di dalam PENGUCAPAN SYUKUR.



Kuasa dalam pengucapan syukur
Ketika kita mengucap syukur kita sedang berada dalam Kehendak Allah.

Kita ada di dalam area kehendak Allah. Kita ada didalam ruang lingkup

kehendak Allah. Kita berada dalam zona kehendak Allah. Dan kalau kita

berada didalam apa yang Dia kehendaki, pasti Kuasa dan Mujizat-nya

dinyatakan. Hari ini mari kita praktik dari apa yang telah diajarkan oleh

Firman Tuhan kepada kita maka kita akan melihat dan mengalami

bagaimana hebatnya kuasa di dalam Pengucapan syukur.



KOLOSE 3 : 17
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan

perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya

itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap

syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.



Mari kita lihat
apa yang Tuhan Yesus

lakukan dalam kisah Lazarus 
yang dibangkitkan. Ajaib!



Yohanes 11 : 39 - 44

(39) Kata Yesus: “Angkat batu itu!” Marta, saudara orang

yang meninggal itu, berkata kepada-Nya: “Tuhan, ia

sudah berbau, sebab sudah empat hari ia mati.”

(40) Jawab Yesus: “Bukankah sudah Kukatakan kepadamu:

Jikalau engkau percaya engkau akan melihat

kemuliaan Allah?”

(41) Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus

menengadah ke atas dan berkata: * Bapa, Aku

mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah

mendengarkan Aku*.



(42) Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku,

tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini

mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka

percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.”

(43) Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan

suara keras: “Lazarus, marilah ke luar!”

(44) Orang yang telah mati itu datang ke luar, kaki dan

tangannya masih terikat dengan kain kapan dan

mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus

kepada mereka: “Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia

pergi.”

Yohanes 11 : 39 - 44



Apa sebenarnya Pengucapan Syukur itu?
Pengucapan syukur merupakan

bentuk pengungkapan atau cara dimana kita:

- Menyerahkan hidup kita sepenuhnya termasuk segala

masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan.

Mazmur 37 : 5 

“Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan 

percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.“

- Berserah sepenuhnya.

- Mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dan bersedia

untuk dibentuk dan diproses sesuai dengan cara dan

kehendak Tuhan



Apa sebenarnya Pengucapan Syukur itu?

- Membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita.

- Membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan

hidup kita.

- Meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan

menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam

keadaan paling buruk sekalipun.

- Menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan

Tuhan kepada kita hari ini.

- Percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita

alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan

sediakan bagi kita di depan sana. Dan ada banyak lagi

hal yang bisa kita peroleh di dalam pengucapan syukur.



Sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita
hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar
hendaknya kita jangan kuatir.

Filipi 4 : 6

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun

juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal

keinginanmu kepada Allah dalam doa dan

permohonan dengan ucapan syukur.“

Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu

kuatir, tetapi kita diperkenankan untuk

menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada

Tuhan, dan itu dilakukan dalam doa dan

permohonan yang disertai ucapan syukur.



Efesus 5 : 20
"Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah
dan Bapa kita."

Oleh karena itu, janganlah putus asa, hilang harapan

atas apa yang kita sedang alami. Semua itu tidak

akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan

menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita.

Pastikan hari ini hati kita penuh dengan Pengucapan

Syukur, dan percayalah Tuhan yang setia akan

selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan

rencana-Nya yang terbaik bagi kita.


