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THE MIRACLE OF WORSHIP #3 
MUJIZAT PENYEMBAHAN #3 

KESUKAAN TUHAN 
 
PEMBUKAAN: 
Dalam bagian yang ketiga dari seri Firman Tuhan The 
Miracle of Worship ini, saya akan bagikan kepada kita 
semua satu rahasia luarbiasa dalam penyembahan, 
yaitu: Kesukaan Tuhan. 
 
 
I. MENJADI KESUKAAN TUHAN.  
a. Hari ini kita akan belajar bersama Firman Tuhan 

yang istimewa yang berjudul KESUKAAN TUHAN. 
Sama seperti kita punya kesukaan (tempat 
kesukaan, barang kesukaan, teman kesukaan, 
makanan kesukaan, dst), demikian juga Tuhan 
punya kesukaan. Doa saya adalah supaya kita 
semua di tempat ini menjadi umat kesukaan 
Tuhan. Mungkin anda bertanya: Apa ada orang 
kesukaan Tuhan? Masak ada anak favoritnya 
Tuhan? Bukankah seharusnya Tuhan mengasihi 
semua orang sama? 

 Mazmur 127:2  Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi 
dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan 
roti yang diperoleh dengan susah payah--sebab Ia 
memberikannya kepada yang dicintai-Nya pada 
waktu tidur. 
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 Coba perhatikan perbedaan antara orang-orang 
yang dicintai Tuhan dan yang di luar katagori itu. 
Bukan berarti Tuhan pilih kasih. Tentunya Tuhan 
mengasihi semua orang. Akan tetapi ada orang-
orang tertentu yang KESUKAANNYA ADALAH 
MELAKUKAN HAL-HAL YANG DISUKAI TUHAN, 
dan orang-orang ini masuk dalam TEMPAT YANG 
SANGAT SPESIAL DI HATI TUHAN, - inilah yang 
disebut Alkitab sebagai ORANG YANG DICINTAI 
TUHAN (KESUKAAN TUHAN). Dan janji Firman 
Allah bagi orang-orang yang dicintai Tuhan atau 
umat kesukaan Tuhan adalah ANUGERAH 
(GRACE) – orang lain harus susah payah untuk 
mendapatkan sesuatu, tapi Tuhan 
memberikannya kepada yang dicintaiNya pada 
waktu tidur. Doa saya anda termasuk salah satu 
orang yang dicintai Tuhan. 

b. Daud dicatat dalam Alkitab sebagai salah satu 
orang yang paling dicintai oleh Tuhan: 

 Kisah 13:22  Setelah Saul disingkirkan, Allah 
mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang 
Daud Allah telah menyatakan: Aku telah mendapat 
Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku 
dan yang melakukan segala kehendak-Ku. 

 Apa itu yang suka dilakukan Daud yang 
membuat dia menjadi orang yang dicintai dan 
kesukaan Tuhan? Alkitab jelas mencatat bahwa 
DAUD SUKA UNTUK MEMUJI DAN MENYEMBAH 
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TUHAN. Itu hobby nya. Itu kenikmatannya. Dan 
Daud enjoy banget memuji dan menyembah 
Tuhan. 

c. Saking sukanya Tuhan dengan PONDOK DAUD 
ini, sampai-sampai Tuhan berjanji untuk 
MEMBANGUN KEMBALI PONDOK DAUD yang 
telah roboh itu.  

 Baca Kisah 15:16-18.   16  Kemudian Aku akan 
kembali dan membangunkan kembali pondok 
Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan 
Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan, 17  
supaya semua orang lain mencari Tuhan dan 
segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang 
Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang 
melakukan semuanya ini, 18  yang telah diketahui 
dari sejak semula. 

 Yang mengherankan adalah MENGAPA TUHAN 
MEMILIH PONDOK DAUD, padahal di Perjanjian 
Lama ada 3 TABERNAKEL yang dibangun: 
TABERNAKEL MUSA, TABERNAKEL 
DAUD/PONDOK DAUD, dan TABERNAKEL 
SALOMO. Mengapa Tuhan tidak memilih 
Tabernakel Musa? Mengapa tidak Tabernakel 
Salomo? Mengapa Pondok Daud? Apanya yang 
istimewa dari Daud ini? 

 
II. 3 ALASAN PONDOK DAUD DISUKAI TUHAN (3 

RAHASIA JADI KESUKAAN TUHAN) 
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1. DI PONDOK DAUD, TIDAK ADA PENYEKAT 
MENUJU TABUT PERJANJIAN (KEINTIMAN) 

 Tidak seperti di Tabernakel Musa dan Salomo, 
Tabut Perjanjian Allah ditaruh di tengah-tengah 
Pondok Daud, sehingga semua orang yang masuk 
ke situ bisa mempersembahan pujian dan 
penyembahan tanpa terhalang oleh penyekat.  

- Ini berbicara tentang KEINTIMAN DENGAN 
TUHAN.  

 Itu sebabnya saat kita menaikkan pujian dan 
penyembahan baik secara pribadi atau di gereja, 
yang disukai oleh Tuhan adalah pujian 
penyembahan yang INTIM dengan Tuhan.  

 Daud dicintai Tuhan karena pujian dan 
penyembahannya penuh dengan keintiman 
dengan Tuhan. Coba perhatikan keintiman Daud 
dengan Tuhan! 

- Mazmur 63: 1-9 1 Mazmur Daud, ketika ia ada di 
padang gurun Yehuda. 2 Ya Allah, Engkaulah 
Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus 
kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-Mu, seperti 
tanah yang kering dan tandus, tiada berair. 3 
Demikianlah aku memandang kepada-Mu di 
tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan 
kemuliaan-Mu. 4 Sebab kasih setia-Mu lebih baik 
dari pada hidup; bibirku akan memegahkan 
Engkau. 5 Demikianlah aku mau memuji Engkau 
seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi 



Outline Kotbah Minggu, 24 April 2022 – The Miracle of Worship #3 

 5 of 8 

nama-Mu. 6 Seperti dengan lemak dan sumsum 
jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang 
bersorak-sorai mulutku memuji-muji. 7 Apabila 
aku ingat kepada-Mu di tempat tidurku, 
merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, 
— 8 sungguh Engkau telah menjadi 
pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu 
aku bersorak-sorai. 9 Jiwaku melekat kepada-
Mu, tangan kanan-Mu menopang aku.  

 Doa saya adalah supaya mulai sekarang ini kita 
tidak lagi menyembah Tuhan dari jauh (dengan 
hati dan pikiran yang jauh). Tapi biarlah mulai 
sekarang ini, kita benar-benar datang mendekat 
kepada Tuhan, sebagai seorang anak yang datang 
kepada Bapanya untuk menyatakan dan 
menerima kasih sayang, untuk merasakan 
pelukan dan keintiman yang indah dengan Bapa 
Surgawi. Kita benar-benar terlarut masuk dalam 
penyembahan dan keintiman dengan Bapa 
Surgawi. Saya percaya, sama seperti Daud, 
kitapun juga akan menjadi orang-orang yang 
disukai dan dicintai Tuhan. 

 Kesaksian: 
2. PENUH DENGAN PUJIAN DAN PENYEMBAHAN. 
 Ini adalah ciri khas Pondok Daud Daud: Ada 

berbagai macam alat musik (gambus, kecapi, 
ceracap, rebana, dst), ada puji-pujian dan 
penyembahan, tepuk tangan, menari-nari, 
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mengangkat tangan, bersorak-sorai, dst. Ternyata 
susana seperti inilah yang disukai oleh Tuhan, 
sampai-sampai Tuhan berkata: Aku akan 
membangun kembali Tabernakel / Pondok Daud.  

 Sama halnya dengan kita, suasana apa yang kita 
persembahkan kepada Tuhan dalam hidup kita?  

 Mengapa? Karena inilah suasana Surga! Tuhan 
dipuji-puji, diagungkan, disembah, 
dipermuliakan! Malaikat di Surga bersorak-sorai, 
menari-nari, dan bergembira! Ketika suatu 
perkataan Firman keluar dari mulut Allah, maka 
semua menyahut: AMIN!!! Dan inilah yang 
dipersembahkan Daud kepada Tuhan di Pondok 
Daud itu. Itu sebabnya Tuhan begitu suka kepada 
Daud, sehingga Daud menjadi kesayangan Tuhan. 
Saya berdoa supaya kita juga menjadi orang 
yang disukai oleh Tuhan sementara kita 
membangun suasana Surga dalam hidup kita. 

 Yang luarbiasa adalah Suasana yang Penuh 
dengan Pujian Penyembahan di Pondok Daud 
BERLANGSUNG SIANG DAN MALAM (24 JAM 
NON STOP): 

 Visi Pondok Daud ini pertama kali Tuhan 
taruhkan dalam hati Gembala senior kita, bapa 
Rohani kita, yaitu: Ps Obaja Tanto Setiawan, 
yaitu: untuk membangun Pondok Daud di gereja 
kita, membangun pujian penyembahan yang tidak 
putus-putusnya di gereja kita di Solo. Dampaknya 
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dahsyat: Tuhan mengirimkan gelombang Revival 
yang besar dan banyak Jiwa diselamatkan. 

 Kesaksian:  
3. TERGERAK SENDIRI HATINYA, TANPA 

DIPERINTAH OLEH TUHAN. 
 Satu hal yang paling istimewa dari Pondok Daud 

dibandingkan dengan Tabernakel yang lain adalah 
bahwa tanpa diperintahkan oleh Tuhan, Daud 
punya kerinduan sendiri untuk membangun 
Pondok Pujian Penyembahan ini. 

 Ini adalah murni inisiatif dan kerinduan hati Daud. 
Musa membangun Tabernakel Musa karena 
diperintahkan oleh Tuhan, Salomo membangun 
Tabernakel Salomo, karena diperintahkan oleh 
Daud. Sedangkan Daud membangun Pondok 
Daud, tanpa diperintahkan Tuhan, itu sebabnya 
Daud sedemikian istimewa di hati Tuhan, dan itu 
sebabnya pula yang akan dibangun kembali oleh 
Tuhan hanyalah Tabernakel Daud. 

 Demikian juga dengan kita sekarang ini, kalau kita 
diharuskan untuk ikut Pondok Daud dan 
kemudian kita ikut, maka itu baik. Tapi kalau 
tanpa diharuskan, kita punya kerinduan untuk 
ikut membangun Pondok Daud ini, maka inilah 
yang akan menggetarkan hati Tuhan, sehingga 
tidak bisa tidak, Tuhan akan berkenan dan 
mencurahkan berkat-berkatNya yang berlimpah 
dalam hidup kita. 
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 Doa saya ada banyak jemaat Keluarga Allah yang 
hatinya tergerak untuk membangun Pondok 
Daud. Doa saya seluruh KKS dan Pelayan Tuhan 
tergerak hatinya untuk ambil bagian dalam 
mempersembahkan pujian penyembahan 24 
jam non stop secara bergiliran kepada Tuhan.  

 Keluaran 35:21-22 21 Sesudah itu datanglah 
setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang 
yang terdorong jiwanya, membawa 
persembahan khusus kepada TUHAN untuk 
pekerjaan melengkapi Kemah Pertemuan dan 
untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk 
pakaian kudus itu. 22 Maka datanglah mereka, 
baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang 
yang terdorong hatinya, dengan membawa 
anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin 
meterai dan kerongsang, segala macam barang 
emas; demikian juga setiap orang yang 
mempersembahkan persembahan unjukan dari 
emas bagi TUHAN. 

 Kesaksian:  
 
PENUTUP: 
Bawalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, 
persembahan yang hidup, yang harum dan yang 
berkenan bagi Tuhan, maka kita akan melihat 
bagaimana kita akan menjadi anak yang ‘spesial’ di 
hati Tuhan, menjadi anak kesukaan Tuhan. 


