
Keharuman Dari Mengucap Syukur 
 

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki 

Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 

1 Tesalonika 5:18 

 

Mengucap syukur adalah sikap penghargaan dan rasa syukur kepada Tuhan atas 

sesuatu yang diterima dari-Nya atau atas apa yang telah dilakukan-Nya.  Dengan 

protokol surga, ucapan syukur mendahului puji-pujian.  Hanya hati yang bersyukur 

yang bisa memuji. 

 

 Yadah adalah kata Ibrani untuk mengucap syukur.  Pujian menawarkan berkat 

ganda seperti yang terlihat pada penderita kusta Samaria dalam Lukas 17:15-17.  

Dia bukan saja ditahirkan tetapi disembuhkan!  Setiap ucapan syukur membuat 

Anda memenuhi syarat untuk berkat yang lebih besar.  Kuasa ucapan syukurlah 

yang membangkitkan Lazarus dari kubur, dia telah mati dan berbau selama empat 

hari.  Mengucap syukur menambahkan warna pada pengalaman kemenangan Anda, 

dan membumbui kebaikan Anda, karena segala sesuatu di sekitar Anda mulai 

merespon dengan positif dan bermanfaat. 

 

"Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-

Nya!"  

Mazmur 103:2   

 

Ada pepatah Afrika yang berkata, "Jika Anda tidak tahu cara berpikir, Anda tidak 

akan pernah tahu cara berterima kasih."  Setiap kali orang yang berada dalam 

masalah, ia cenderung melupakan semua kebaikan yang telah dinikmatinya.  Jika 

Anda melupakan kebaikan-Nya, Dia melupakan kesejahteraan Anda, kebutuhan 

Anda tetap kebutuhan. 

 

Jangan biarkan kebutuhan membutakan Anda, selalu pantau berkat-berkat-Nya dan 

kebaikan Tuhan.  Tidak tahu berterima kasih adalah alasan kehancuran Anda..  

Tuhan yang Anda abaikan tidak bisa menjadi sumber berkat Anda.  Ketika Anda 

melupakan manfaat-Nya, embun dari perkenanan berkurang. 

 

Apa yang Anda lakukan kepada Tuhan menentukan apa yang Dia lakukan kepada 

Anda, karena apa pun yang ditabur orang, itu yang akan dia tuai.  Anda tidak 

membombardir surga dengan kebutuhan Anda. Sebaliknya Anda menghampiri tahta 

dengan kata-kata rahmat yang kudus dan pintu gerbang akan mengangkat kepala 

mereka untuk jalan masuk Anda., dan perkenanan akan diberikan kepada Anda. 

Alasan banyak yang “mengurangi” adalah karena mereka pelupa. Ingatlah selalu 

kebaikan Tuhan dan  tidak  ada kesempatan untuk setan mengutukmu. Bersyukurlah 

senantiasa dan setiap kemandulan akan menjadi berkat yang berlimpah-limpah. 


