


Outline Kotbah Minggu, 20 Oktober 2019 – Great Revival #3 

 1 of 14 

THE MIRACLE OF DAVID’S TENT #3 

MUJIZAT PONDOK DAUD #3 

THE MAGNITUDE OF GOD’S LOVE 

BESARNYA KASIH ALLAH 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini kita masih melanjutkan rahasia mujizat 

terobosan demi terobosan yang kita pelajari dari hidup 

raja Daud. Karena kita tahu bahwa apa yang terjadi 

dalam hidup Daud itu “serba tidak wajar”. 

 Bagaimana mungkin anak yang tidak 
diperhitungkan ayahnya sendiri bisa malah yang 
terpilih untuk diurapi oleh nabi Samuel. 

 Bagaimana mungkin seorang anak gembala biasa 
bisa mengalahkan dengan mudah Goliat yang 
merupakah pahlawan besar dari bangsa Filistin 
yang sudah punya jam terbang tinggi dalam hal 
bertempur. 

 Bagaimana mungkin seorang pemain kecapi seperti 
Daud pada akhirnya menjadi raja terbesar dalam 
sejarah Israel bahkan sampai hari ini namanya 
masih sangat dihormati. 

 Bagaimana mungkin seorang remaja yang tadinya 
cuma punya kambing 3 ekor pada akhirnya bisa 
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menjadi salah satu raja terkaya di dalam sejarah 
kerajaan Israel. 

 Terobosan demi terobosan yang “tidak wajar” ini 
jelas bukan kebetulan. Jelas semua terobosan ini 
merupakan mujizat yang Tuhan berikan dalam 
hidup Daud. 

 Dan minggu demi minggu kita terus belajar apa 
yang menjadi rahasia Daud mengalami semuanya 
itu. 

 Minggu pertama kita tahu bahwa Daud 
membangun pondok Daud dan membawa Sang 
Raja Kemuliaan masuk dalam hidup dan 
pemerintahannya. 

 Minggu lalu kita belajar bahwa Daud punya kualitas 
hati yang sangat bersinar di hadapan Tuhan karena 
dia punya gaya hidup menyembah yang membuat 
hatinya selalu terjaga. 

 Dan hari ini saya mau sampaikan rahasia mujizat 
terobosan besar Daud berikutnya, yaitu The 
Magnitude of God’s Love atau Besarnya Kasih Allah! 

 

I. SALAH SATU CARA ALLAH MENGEKSPRESI 
KASIHNYA DALAM DIRI SESEORANG ADALAH 
DENGAN MENGERJAKAN MUJIZAT. 
a. MUJIZAT TEROBOSAN YANG SENANTIASA 

DIALAMI OLEH DAUD MERUPAKAN BENTUK 
EKSPRESI BETAPA TUHAN MENGASIHI DAUD. 
 Tidak bisa ditutupi lagi bahwa Tuhan sangat 

mengasihi Daud. 
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 Percayalah sesungguhnya Tuhan sangat 
mengasihi kita semua. Tetapi tidak semua 
orang sudah bisa merasakan besarya kasih 
Tuhan itu. 

 Saya berdoa supaya seluruh jemaat Keluarga 
Allah di tempat ini semakin hari semakin 
spesial di hati Tuhan. 

b. PERTANYAANNYA : SUDAHKAH KITA JATUH 
CINTA KEPADA ALLAH? 
 Siapa yang rindu alami ekspresi kasih Allah? 

Siapa yang rindu Allah jatuh cinta kepada 
diri kita? 

 Pertanyaannya adalah apakah kita sudah 
jatuh cinta kepada Allah? 
- RAHASIA KENAPA DAUD BISA 

MENGALAMI SEGUDANG MUJIZAT DAN 
TEROBOSAN ADALAH KARENA TUHAN 
DAN DAUD SALING JATUH CINTA! 

 Kalau saudara rindu mengalami ekspresi 
kasih Allah dalam hidup saudara, maka 
saudara harus makin jatuh cinta kepada 
Tuhan! Dan buktikan buktikan betapa cinta 
kepada kepada Tuhan melalu ekspresi kita! 

 BERAPA BANYAK ORANG YANG BERKATA 
MENGASIHI TUHAN TAPI EKSPRESI 
KASIHNYA PADA TUHAN KOSONG?! INILAH 
PENYEBAB MENGAPA BANYAK ORANG 
TIDAK MENGALAMI BETAPA BESARNYA 
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KASIH ALLAH (THE MAGNITUDE OF GOD’S 
LOVE) 

 Salah satunya bukti ekspresi kasih Daud 
kepada Tuhan yang sangat terlihat adalah 
ketika DAUD MEMBAWA TABUT ALLAH KE 
PONDOK DAUD. 
- 2 Samuel 6:12-16  12 Diberitahukanlah 

kepada raja Daud, demikian: "TUHAN 
memberkati seisi rumah Obed-Edom dan 
segala yang ada padanya oleh karena 
tabut Allah itu." Lalu Daud pergi 
mengangkut tabut Allah itu dari rumah 
Obed-Edom ke kota Daud dengan 
sukacita. 13 Apabila pengangkat-
pengangkat tabut TUHAN itu melangkah 
maju enam langkah, maka ia 
mengorbankan seekor lembu dan seekor 
anak lembu gemukan.  14 Dan Daud 
menari-nari di hadapan TUHAN dengan 
sekuat tenaga; ia berbaju efod dari kain 
lenan.  15 Daud dan seluruh orang Israel 
mengangkut tabut TUHAN itu dengan 
diiringi sorak dan bunyi sangkakala.  16 
Ketika tabut TUHAN itu masuk ke kota 
Daud, maka Mikhal, anak perempuan 
Saul, menjenguk dari jendela, lalu 
melihat raja Daud meloncat-loncat serta 
menari-nari di hadapan TUHAN. Sebab 
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itu ia memandang rendah Daud dalam 
hatinya. 

- 2 Samuel 6:20-22   20 Ketika Daud pulang 
untuk memberi salam kepada seisi 
rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti 
Saul mendapatkan Daud, katanya: 
"Betapa raja orang Israel, yang 
menelanjangi dirinya pada hari ini di 
depan mata budak-budak perempuan 
para hambanya, merasa dirinya 
terhormat pada hari ini, seperti orang 
hina dengan tidak malu-malu 
menelanjangi dirinya!" 21 Tetapi 
berkatalah Daud kepada Mikhal: "Di 
hadapan TUHAN, yang telah memilih aku 
dengan menyisihkan ayahmu dan 
segenap keluarganya untuk menunjuk 
aku menjadi raja atas umat TUHAN, yakni 
atas Israel, — di hadapan TUHAN aku 
menari-nari,  22 bahkan aku akan 
menghinakan diriku lebih dari pada itu; 
engkau akan memandang aku rendah, 
tetapi bersama-sama budak-budak 
perempuan yang kaukatakan itu, 
bersama-sama merekalah aku mau 
dihormati. 

- Dalam terjemahan bahasa Indonesia 
Masa Kini:2 Samuel 6: 21-22 Daud 
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menjawab, "Aku menari untuk 
menghormati TUHAN, yang telah 
menolak ayahmu serta keluarganya, lalu 
memilih aku menjadi pemimpin Israel, 
umat-Nya. Sebab itu aku akan terus 
menari untuk menghormati TUHAN. 22 
Bahkan aku bersedia dihina lebih 
daripada tadi. Boleh saja engkau 
memandang rendah kepadaku, tetapi 
budak-budak yang kausebutkan tadi, 
akan menghargai aku!" 

- Bahkan sekalipun ada orang yang berkata 
negatif, itu tidak menghentikan Daud 
untuk berani menunjukkan ekspresi 
kasihNya kepada Tuhan dalam hal 
memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan 
DAUD MENGADAKAN IBADAH YANG 
PENUH DENGAN EKSPRESI DAN 
MENGAJARKANNYA TERUS MENERUS 
KEPADA SELURUH UMAT TUHAN DI 
DALAM PONDOK DAUD. 

 

II. PUJI-PUJIAN DI PONDOK DAUD PENUH DENGAN 
EKSPRESI. 
 Pondok Daud bukan tempat yang kaku. 

Sebaliknya Pondok Daud adalah tempat yang 
penuh dengan ekspresi. 

 Hari ini saya mau bagikan: 7 EKSPRESI PUJIAN 
PENYEMBAHAN (yang saya yakin ada di 
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pondok Daud). 
1. YADAH 

 Mazmur 107:8-9 8 Biarlah mereka 
bersyukur kepada TUHAN karena kasih 
setia-Nya (Oh that men would PRAISE 
the Lord), karena perbuatan-perbuatan-
Nya yang ajaib terhadap anak-anak 
manusia, 9 sebab dipuaskan-Nya jiwa 
yang dahaga, dan jiwa yang lapar 
dikenyangkan-Nya dengan kebaikan. 
- Yadah artinya tangan yang tertuju 

kepada Tuhan! 
- Yadah adalah ekspresi memuji Tuhan 

dengan cara membuka tangan atau 
mengangkat tangan tanda kita 
percaya dan berserah kepada Bapa. 

2. TODAH 
 Mazmur 50:23 Siapa yang 

mempersembahkan syukur sebagai 
korban (whoso offereth PRAISE 
glorifieth Me),ia memuliakan Aku; siapa 
yang jujur jalannya, keselamatan yang 
dari Allah akan Kuperlihatkan 
kepadanya.” 
- Todah artinya mengangkat tangan 

sebagai tanda pengakuan sekaligus 
pemujaan. 

 Angkat tangan sangat simple. Namun 
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ternyata mengangkat tangan seperti 
Yadah maupun Todah itu punya makna 
yang dalam dan kalau itu kita lakukan 
dari hati kita, maka hati Tuhan akan 
disukakan.  

3. SHABACH 
 Mazmur 63:2-3 2 Demikianlah aku 

memandang kepada-Mu di tempat 
kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan 
kemuliaan-Mu. 3 Sebab kasih setia-Mu 
lebih baik dari pada hidup; bibirku akan 
memegahkan Engkau (my lips shall 
PRAISE thee). 
- Shabach artinya memuji Tuhan 

dengan bersuara keras. 
 Saya dorong minimal kita menyanyi 

sampai suara kita terdengar oleh telinga 
kita sendiri. Kenapa? Sebab itulah yang 
akan membangun iman kita! 

4. HALAL 
 Mazmur 150:1 Haleluya! Pujilah Allah 

dalam tempat kudus-Nya! (PRAISE God 
in His sanctuary)Pujilah Dia dalam 
cakrawala-Nya yang kuat!2. Pujilah Dia 
karena segala keperkasaan-Nya, pujilah 
Dia sesuai dengan kebesaran-Nya yang 
hebat! 
- Halal artinya ledakan sukaicta, 

http://alkitab.me/Mazmur/150/2
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bersorak sorai dan mengelu-elukan 
tanda kita membanggakan Tuhan 
secara luarbiasa. 

 Ada satu ayat yang sangat ironis dalam 
kisah Para Rasul yang menggelitik  hati 
saya. 

 Kisah Rasul 19:29-34 29 Seluruh kota 
menjadi kacau dan mereka ramai-ramai 
membanjiri gedung kesenian serta 
menyeret Gayus dan Aristarkhus, 
keduanya orang Makedonia dan teman 
seperjalanan Paulus. 30 Paulus mau pergi 
ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi 
murid-muridnya tidak mengizinkannya. 
31 Bahkan beberapa pembesar yang 
berasal dari Asia yang bersahabat dengan 
Paulus, mengirim peringatan kepadanya, 
supaya ia jangan masuk ke gedung 
kesenian itu. 32 Sementara itu orang 
yang berkumpul di dalam gedung itu 
berteriak-teriak; yang seorang 
mengatakan ini dan yang lain 
mengatakan itu, sebab kumpulan itu 
kacau-balau dan kebanyakan dari mereka 
tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. 
33 Lalu seorang bernama Aleksander 
didorong ke depan oleh orang-orang 
Yahudi. Ia mendapat keterangan dari 
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orang banyak tentang apa yang terjadi. 
Segera ia memberi isyarat dengan 
tangannya dan mau memberi penjelasan 
sebagai pembelaan di depan rakyat itu. 
34 Tetapi ketika mereka tahu, bahwa ia 
adalah orang Yahudi,BERTERIAKLAH 
MEREKA BERSAMA-SAMA KIRA-KIRA 
DUA JAM LAMANYA: "Besarlah Artemis 
dewi orang Efesus!” 
- Mazmur 89:16a: Berbahagialah 

bangsa yang tahu bersorak-sorai, 
(blessed is the people that know the 
joyful sound). 

5. TEHILLAH 
 Mazmur 100:4 Masuklah melalui pintu 

gerbang-Nya dengan nyanyian syukur,ke 
dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian 
(into His courts with 
PRAISE),bersyukurlah kepada-Nya dan 
pujilah nama-Nya! 
- Tehillah adalah HALAL yang 

dinyanyikan atau dalam istilah kita 
BERMAZMUR! 

- Keluaran 15:1-3 1 Pada waktu itu 
Musa bersama-sama dengan orang 
Israel menyanyikan nyanyian ini bagi 
TUHAN yang berbunyi: "Baiklah aku 
menyanyi bagi TUHAN, sebab Ia tinggi 
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luhur, kuda dan penunggangnya 
dilemparkan-Nya ke dalam laut. 2 
TUHAN itu kekuatanku dan 
mazmurku, Ia telah menjadi 
keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, 
Ia Allah bapaku, kuluhurkan Dia  3 
TUHAN itu pahlawan perang; TUHAN, 
itulah nama-Nya. 

- Keluaran 15:20-21 20 Lalu Miryam, 
nabiah itu, saudara perempuan 
Harun, mengambil rebana di 
tangannya, dan tampillah semua 
perempuan mengikutinya memukul 
rebana serta menari-nari. 21 Dan 
menyanyilah Miryam memimpin 
mereka: "Menyanyilah bagi TUHAN, 
sebab Ia tinggi luhur; kuda dan 
penunggangnya dilemparkan-Nya ke 
dalam laut." 

 Kadang banyak lagu-lagi rohani diambil 
dari kata-kata di kitab Mazmur. Dan itu 
memang baik. Namun coba renungkan, 
siapa yang menciptakan kata-kata dalam 
kitab Mazmur?  Ya tentu Roh Kudus, 
namun kata-kata yang ditulis dalam 
kitab Mazmur adalah luapan hati yang 
begitu orisinil dari hati Daud, bani 
Korah, dan pemazmur lainnya. 
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6. ZAMAR 
 Mazmur 7:17 Aku hendak bersyukur 

kepada TUHAN karena keadilan-Nya, dan 
bermazmur bagi nama TUHAN, Yang 
Mahatinggi (and will sing PRAISE to the 
name of the Lord most high). 
- Zamar artinya memuji Tuhan dengan 

menggunakan alat musik. 
 2 Tawarikh 7:6 Para imam telah siap 

berdiri pada tempat mereka. Begitu pula 
orang-orang Lewi telah siap dengan alat-
alat musik untuk memuliakan TUHAN, 
yakni alat-alat musik yang dibuat raja 
Daud untuk mengiringi nyanyian syukur 
bagi TUHAN: "Bahwasanya untuk selama-
lamanya kasih setia-Nya!" setiap kali 
mereka ditugaskan Daud menyanyikan 
puji-pujian. Dalam pada itu para imam 
berdiri berhadapan dengan mereka 
sambil meniup nafiri, sedang segenap 
orang Israel berdiri. 

7. BARAK 
 Mazmur 96:1-2 1 Nyanyikanlah nyanyian 

baru bagi TUHAN, menyanyilah bagi 
TUHAN, hai segenap bumi! 2 
Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-
Nya, kabarkanlah keselamatan yang dari 
pada-Nya dari hari ke hari. 
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- Kata pujilah namaNya memakai 
bahasa asli BARAK yang artinya 
bersujud. 

 Saya berdoa 7 Ekspresi Pujian 
Penyembahan ini menjadi 
pemandangan yang lumrah saat 
seseorang datang beribadah ke Pondok 
Daud jaman itu. 
- Saya ajak demikian juga dengan 

pondok Daud yang kita bangun di 
tengah gereja kita. Kita datang 
bukan sebagai robot yang 
melakukan kewajiban kita. Tetapi 
mari kita datang sebagai pribadi 
yang jatuh cinta kepada Tuhan dan 
mulai hari ini berani 
mengekspresikan diri kita di pondok 
Daud: jangan takut menyanyi 
dengan lantang, jangan malu untuk 
bersorak sorai, jangan ragu untuk 
bersujud, dll, maka Tuhan juga akan 
menyatakan mujizat terobosanNya 
dalam hidup saudara sekalian. 
 

PENUTUP : 
Jangan ragu dan jangan malu untuk menunjukkan 

ekspresi kasih kita kepada Tuhan, khususnya dalam hal 

memuji dan menyembah. Tuhan akan sangat sangat 
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disukakan dengan pujian dan penyembahan yang 

ekspresif yang berasal dari hati yang tulus. 

 


