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BUILD THE DAVID’S TENT 1 

BANGUN PONDOK DAUD 1 

THE RHEMA - REMA 

 

PEMBUKAAN: 

Saya ingin membagikan kepada kita semua rhema yang 

Tuhan berikan secara spesifik untuk gereja kita: Bangun 

Pondok Daud!  

 

I. RHEMA: BANGUN PONDOK DAUD 

a. Ini bukan sekedar judul khotbah, ini bukan 

sekedar tema, tapi ini adalah rhema yang secara 

spesifik Tuhan berikan kepada gereja kita sehingga 

kita bisa mengalami God’s Mighty 

Visitation/Lawatan Allah Dahsyat, yaitu: Bangun 

Pondok Daud!  

 Rhema yang Tuhan berikan kepada janda nabi 

yang terlilit hutang dan anaknya akan diambil 

sebagai budak adalah ‘Kumpulkan bejana-bejana’. 

Begitu dia lakukan, maka tiba-tiba mujizat terjadi, 

semua bejananya penuh, dan dia bisa membayar 

semua hutangnya.  
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 Rhema yang Tuhan berikan kepada Yosafat 

saat mengalami krisis kekurangan air sehingga 

terancam kalah perang adalah ‘Bangun parit-

parit’. Begitu dia lakukan, maka tiba-tiba air dari 

arah Edom datang memenuhi semua parit yang dia 

bangun, dan dia memenangkan peperangan itu.  

 Rhema yang Tuhan berikan kepada Petrus saat 

dia gagal menangkap ikan (semalaman berusaha 

tapi tidak mendapatkan apa-apa) adalah ‘tebarkan 

jala-jala’. Begitu dia lakukan, maka semua perahu 

yang disediakan penuh dengan tangkapan ikan 

yang sangat banyak sampai hampir tenggelam.  

b. Kalau kita ingin mengalami mujizat dan Lawatan 

Allah yang Dahsyat, maka kita harus menangkap 

rhema dari Tuhan dan komitmen untuk 

menjalankannya, maka kuasa Tuhan akan bekerja 

dan dengan tiba-tiba mujizat besar akan terjadi.  

 Apa rhema untuk gereja kita? Bangun Pondok 

Daud! Bangun Pondok Daud sebanyak dan 

semaksimal mungkin! Sebanyak Pondok Daud 

yang kita bangun untuk Tuhan, sebesar itu juga 

Lawatan Allah yang dinyatakan ditengah-tengah 

kita.  

 Dengan kata lain, bukan Tuhan yang 

menentukan skala mujizat/lawatan yang akan 
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kita alami. Tuhan mau kirimkan mujizat dan 

lawatan yang tanpa batas. Sejauh iman kita, 

kerinduan kita, kesediaan kita untuk bayar harga, 

maka sebesar itu juga mujizat dan lawatan yang 

akan Dia kerjakan.  

 Selama ini gereja kita di Solo sudah 

membangun Pondok Daud 24/7 yang artinya: 24 

jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Tapi kali ini 

Tuan akan membuat gelombang kedua yang lebih 

besar dalam Gerakan Pondok Daud ini. Tuhan mau 

Pondok Daud ini dibangun lebih massive, lebih 

berkualitas dan lebih dahsyat lagi.  

c. Nubuatan Pondok Daud: 

 Kisah 15:16 Kemudian Aku akan kembali dan 

membangunkan kembali pondok Daud yang telah 

roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali 

dan akan Kuteguhkan,  

 Kesaksian Mujizat-mujizat dalam Pondok 

Daud: 

 

II. ARTI PEMBANGUNAN KEMBALI PONDOK DAUD 

a. Sebagian dari kita mungkin belum memahami apa 

itu Pondok Daud? Apa artinya Pondok Daud 
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dipulihkan? Itu sebabnya mari kita perhatikan 

dengan baik-baik: 

 Kata ‘PONDOK’ dalam Perjanjian Lama diambil 

dari beberapa kata asli ‘OHEL, MISH-KAN, SOOK-

KAH’ 

 Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata 

‘PONDOK’ diambil dari beberapa kata asli ‘SKENE, 

SKENOPEGIA, SKEENOS’ 

 Yang artinya adalah: tenda, kemah, tempat 

tinggal, rumah, tempat kediaman, tempat 

penyembahan, tabernakel, dst yang 

dipergunakan baik secara rohani maupun sekuler, 

dan mengacu baik untuk tempat kediaman Allah 

maupun manusia.  

 Inilah makna asli dari kata yang dipakai dalam 

Alkitab ketika berbicara tentang Pondok Daud atau 

Tabernakel Daud.  

b. Jadi sesungguhnya yang namanya Pondok Daud, 

pada jaman itu, berbicara tentang 2 hal: 

 Pondok Daud sebagai Pondok Penyembahan 

Daud. Di sinilah tempat penyembahan/tempat 

ibadah yang dibangun Daud. Di sinilah Tabut 

Perjanjian Allah itu berada. Di sinilah Daud 

membangun tata cara ibadah yang baru yang 
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berbeda dari Tabernakel Musa. Disinilah Doa, 

Pujian, Penyembahan, Firman dinaikkan bagi 

Tuhan siang dan malam, 24 jam sehari, dan 7 hari 

seminggu.  

 Pondok Daud sebagai Pondok Kerajaan Daud. 

Di sinilah Daud tinggal bersama dengan 

keluarganya. Di sinilah tahta Daud, tempat di mana 

Daud memerintah seluruh Bangsa Isreal. Di sinilah 

pusat Kerajaan Daud.  

c. Jadi pertanyaannya: Ketika Firman Tuhan 

menubuatkan bahwa akan terjadi Pemulihan 

Pondok Daud, yang mana yang akan dipulihkan: 

Pondok Penyembahan Daud atau Pondok Kerajaan 

Daud? 

 Sebagian orang berkata bahwa yang akan 

dipulihkan adalah yang rohani, yaitu Pondok 

Penyembahan Daud.  

 Sebagian lagi percaya bahwa yang akan 

dipulihkan adalah Pondok Kerajaan Daud.  

 Tapi sesungguhnya yang akan Tuhan pulihkan 

adalah kedua-duanya! Akan terjadi PEMULIHAN 

PONDOK PENYEMBAHAN DAUD DAN PONDOK 

KERAJAAN DAUD! 
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 Artinya: Kalau doa, Firman, pujian, dan 

penyembahan pada Tuhan sungguh-sungguh 

dipulihkan di dalam gereja Tuhan seperti pada 

jaman Daud, maka Tuhan akan memanifestasikan 

kuasa kemuliaanNya sedemikian dahsyat 

sehingga terjadi kegerakan besar, panen raya 

jiwa besar-besaran, mujizat-mujizat besar, berkat 

besar, kemenangan besar sampai Kerajaan Allah 

ditegakkan di bumi seperti di Surga.  

 Dengan kata lain, begitu penyembahan bagi 

Allah dipulihkan, maka Kerajaan Allah akan 

ditegakkan di bumi seperti di Surga.  

d. Itu sebabnya 1 Petrus 2:9 berkata bahwa kita orang 

percaya disebut sebagai IMAMAT RAJANI:  

 Di satu sisi adalah melayani sebagai IMAM 

Allah; di sisi lain, memerintah sebagai RAJA.  

 Tolong dengarkan baik-baik: BANGUN 

PONDOK DAUD! BANGUN DOA PUJIAN 

PENYEMBAHAN FIRMAN! MAKA SAMA SEPERTI 

TUHAN MENGOKOHKAN KERAJAANNYA BAGI 

DAUD, TUHAN JUGA AKAN MENGOKOHKAN 

KERAJAANNYA DALAM HIDUPMU, 

PEKERJAANMU, KEUANGANMU, KELUARGAMU, 

KESEHATANMU, PELAYANANMU, GEREJA KITA, 

KOTA DAN BANGSA KITA!  
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III. Mengapa Tuhan mau bawa Pemulihan Pondok 

Daud dalam 2 dimensi ini? (KUASA PONDOK DAUD) 

1. MENEGAKKAN KERAJAANNYA DALAM HIDUP 

KITA.  

a. Pujian penyembahan di Pondok Daud adalah 

menyediakan tahkta bagi Allah untuk menegakkan 

KerajaanNya di muka bumi ini. 

 Mazmur 22:4 Padahal Engkaulah Yang Kudus 

yang bersemayam di atas puji-pujian orang 

Israel. 

 NKJV: But You [are] holy, Enthroned in the 

praises of Israel.  

 Saat Daud membangun Pondok Daud, maka 

Tuhan menyatakan hadiratNya yang luar biasa 

sehingga Kerajaan Allah ditegakkan di bumi 

seperti di Surga. Inilah rahasia mengapa 

Kerajaan Israel di bawah pemerintahan Daud 

begitu kokoh: Sebab Tuhan sendiri yang 

menegakkan kerajaanNya.  

 Kesaksian: Alasan mengapa gereja kita di Solo 

mengalami kegerakan demi kegerakan yang 

luarbiasa dari tahun ke tahun adalah karena 
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mereka mengerti dan sungguh-sungguh 

komitmen membangun pondok Daud ini.  

 Kesaksian: Ps EA Adeboye di Nigeria sudah 

dibawa masuk ke dimensi ini. Berbeda dari 

kebanyakan gereja yang lain, yang fokusnya baru 

sampai pada Gereja sebagai Pondok 

Penyembahan, tapi Tuhan sudah membawa Ps 

EA Adeboye masuk dalam dimensi yang lebih 

besar, yaitu gereja sebagai Pondok 

Pemerintahan yang mempunyai pengaruh yang 

sangat besar atas bangsa tersebut dalam 

berbagai bidang kehidupan negeri tersebut. 

Bahkan mereka mempunyai Headquarter / 

Kantor Pusat di Camp mereka (kota mereka 

sendiri) yang luasnya sekitar 50.000 Hektar. Saya 

percaya Tuhan juga sedang bahwa gereja kita 

masuk dalam dimensi King & Priest (IMAMAT 

RAJANI) ini: Geraja sebagai tempat 

penyembahan sekaligus sebagai pusat 

pemerintahan. Jadi kita harus siapkan diri 

dengan semaksimal mungkin: Bangun Pondok 

Daud sebanyak mungkin! 

2. MEMBAWA PERTOBATAN JIWA BESAR-BESARAN 

(GREAT HARVEST). 
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a. Mengapa Tuhan tidak hanya mau pulihkan 

Pondok Penyembahan Daud saja? Mengapa Tuhan 

juga mau pulihkan Pondok Kerajaan Daud? 

 Sederhana: Sebab Pondok Penyembahan 

Daud ini berbicara tentang umat Allah sendiri 

yang harus dipulihkan sehingga menjadi 

penyembah yang benar, yang menyembah 

dalam roh dan kebenaran (Ini yang dikatakan dan 

dinubuatkan Yesus dan saya percaya ini sedang 

digenapi di gereja kita sekarang ini). 

 Sedangkan Pondok Kerajaan Daud ini di luar 

Pondok Penyembahan Daud. Ini berbicara 

tentang orang-orang yang masih di luar Pondok 

Penyembahan, masih belum mengenal Allah, 

jiwa-jiwa yang terhilang. Dan Tuhan akan 

bekerja secara dahsyat atas mereka sehingga 

merekapun diselamatkan, ada tuaian jiwa besar-

besaran (Great Harvest), sehingga mereka bisa 

dibawa masuk dalam Pondok Penyembahan dan 

menyembah Allah yang hidup! 

b. Kisah 15:15-18   15 Hal itu sesuai dengan 

ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis: 16 

Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan 

kembali pondok Daud yang telah roboh, dan 

reruntuhannya akan Kubangun kembali dan akan 
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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. 

 Jadi ketika Pondok Penyembahan Daud 

dipulihan, maka Tuhan akan membawa segala 

bangsa yang tadinya tidak mengenal Allah, 

dipertobatkan dan diselamatkan, sehingga 

mereka disebut milik Tuhan! 

 Kesaksian:  

3. MENANG DALAM PEPERANGAN.  

a. Amos 9:11-12   11 "Pada hari itu Aku akan 

mendirikan kembali pondok Daud yang telah 

roboh; Aku akan menutup pecahan dindingnya, 

dan akan mendirikan kembali reruntuhannya; Aku 

akan membangunnya kembali seperti di zaman 

dahulu kala, 12 supaya mereka menguasai sisa-sisa 

bangsa Edom dan segala bangsa yang Kusebut 

milik-Ku," demikianlah firman TUHAN yang 

melakukan hal ini. 

 Inilah janji Tuhan: Kalau Pondok Daud 

dibangun, maka Tuhan akan memberi kita 

kuasa dan otoritas untuk menang dalam 

peperangan dan berkuasa.  
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b. Saya akan tunjukkan kepada anda rahasia 

bagaimana Daud bisa selalu menang dalam 

peperangan, tidak terkalahkan, dan tetap kokoh 

sampai akhir hidupnya: Daud membangun 2 

pasukan:  

 Pasukan Jasmani di Pondok Kerajaan Daud: 

Triwira dan orang-orang perkasa Daud (inilah 

jendral-jendral perang yang perkasa 

menggunakan pedang, tombak dan berbagai 

senjata untuk bertempur). Artinya Daud perang 

secara jasmani semaksimal mungkin.  

 Pasukan Roh di Pondok Penyembahan Daud: 

anak-anak Asaf, anak-anak Heman, anak-anak 

Yedutun (inilah laskar doa, pujian dan 

penyembahan profetik yang menggunakan 

kuasa perkataan profetik untuk peperangan 

rohani: menghancurkan musuh, memukul 

rahang musuh, mematahkan gigi orang fasik, 

menerobos dan membalikkan keadaan, dan 

mendatangkan kemenangan untuk Bangsa Israel. 

Jadi mereka ini menggunakan kuasa doa profetik, 

pujian profetik, penyembahan profetik untuk 

melancarkan serangan-serangan dalam roh dan 

memenangkan peperangan). Jadi setiap kali dia 

berperang, Daud tidak hanya perang secara 
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jasmani saja, tapi dia melancarkan serangan-

serangan dalam roh nya terhadap musuh-

musuhnya; dan pasukan roh di Pondok Daud 

inilah yang dibangun secara khusus untuk 

melancarkan perang roh.  

 Inilah alasan mengapa Pasukan Jasmani Daud 

bisa punya kekuatan super:  

- Masing-masing mereka bisa menekuk 

musuhnya dengan begitu mudah. Banyak dari 

mereka bisa mengalahkan raksasa-raksasa 

yang jauh lebih besar dan lebih kuat. 1 orang 

dari mereka saja bisa membuat porak 

poranda ribuan pasukan musuh.  

- Ini semua tidak mungkin kekuatan manusia 

biasa, tapi ada kekuatan supernatural  yang 

menyertai mereka.  

- Darimana kekuatan supernatural ini? 

Kuncinya adalah Pondok Daud! Pasukan roh 

yang dibangun Daud inilah yang membuat 

musuh porak poranda, membuat tentara Daud 

begitu kuat, membuat peperangan seperti 

mainan, dan kemenangan demi kemenangan 

yang gilang gemilang mereka peroleh.  

 Ini Strategi yang sama yang digunakan Musa 

ketika dia berperang melawan bangsa Amalek: 
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Yosua perang fisik dan Musa angkat tongkat 

perang roh (dia melepaskan perkataan-

perkataan nubuatan untuk menghajar, 

menerobos, dan mengalahkan orang Amalek). 

 Ini Strategi Perang Yosua ketika melawan 

Yerikho: 7 hari mengelilingi tembok itu dan pada 

hari ketujuh mengelilingi 7x untuk perang roh, 

yaitu menlancarkan serangan-serangan profetik 

supaya tembok besar itu roboh jebol dan hancur. 

Setelah itu dia serbu dengan pasukannya dalam 

perang fisik. Dan ini membawa kemenangan 

gilang-gemilang.  

c. Daud sangat memahami pentingnya 2 pasukan 

ini: 

 Sebelum jadi raja, dia melakukan ini secara 

pribadi, yaitu perang roh dan perang jasmani (ini 

rahasia kemenangannya atas Goliat). 

 Itu sebabnya ketika dia menjadi raja, dia 

bangun pondok Daud ini dengan serius, sebab 

dia sedang membangun powerhouse/motor 

kegerakan yang sangat besar untuk berbagai 

tujuan: mengalahkan musuh, membalikkan 

keadaan, mengatasi masalah administrasi 

kerajaan, mendatangkan berkat Tuhan atas 

umatNya, membawa bangsa itu masuk hadirat 
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Tuhan, menyemangati bangsanya, membawa 

pertobatan, dst. (Amos 9:11-12 pondok Daud 

untuk peperangan rohani). 

 Jadi pondok Daud itu jadi gardu power 

utamanya untuk mensupply kekuatan untuk 

perang jasmani, untuk administrasi kerajaan, 

untuk mendatangkan berkat kelimpahan, dst.  

 Oleh karena itu, Daud sangat presisi dan teliti 

mengatur jadwal pasukan roh nya: semuanya 

harus bernubuat dibawah petunjuk raja, 

semuanya harus melancarkan serangan roh 

sesuai petunjuk raja ke berbagai arah yang 

dibutuhkan, semuanya dijadwal dengan teratur, 

dst. (1 Tawarikh 25:1-6) 

 Inilah alasan mengapa pada jaman Daud ada 

kuasa Allah yang besar yang menyertai mereka 

sehingga mereka tidak pernah kalah berperang, 

sehingga mereka selalu menang ke manapun 

dimanapun dan siapapun yang mereka hadapi, 

sehingga emas dan perak seperti batu, sehingga 

kelimpahan begitu luarbiasa, dst.  

 Inilah alasan mengapa di jaman Daud, mereka 

mengalami puncak kejayaan dan kelimpahan 

berkat yang luarbiasa (Amos 9:11-15). 

 Kesaksian:  
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4. MEMBUAT KEKAYAAN, KEMULIAAN, KEJAYAAN 

DATANG. 

a. Amos 9:11-15   11 "Pada hari itu Aku akan 

mendirikan kembali pondok Daud yang telah 

roboh; Aku akan menutup pecahan dindingnya, 

dan akan mendirikan kembali reruntuhannya; Aku 

akan membangunnya kembali seperti di zaman 

dahulu kala, 12 supaya mereka menguasai sisa-sisa 

bangsa Edom dan segala bangsa yang Kusebut 

milik-Ku," demikianlah firman TUHAN yang 

melakukan hal ini. 13 "Sesungguhnya, waktu akan 

datang," demikianlah firman TUHAN, "bahwa 

pembajak akan tepat menyusul penuai dan 

pengirik buah anggur penabur benih; gunung-

gunung akan meniriskan anggur baru dan segala 

bukit akan kebanjiran. 14 Aku akan memulihkan 

kembali umat-Ku Israel: mereka akan membangun 

kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya; 

mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan 

minum anggurnya; mereka akan membuat kebun-

kebun buah-buahan dan makan buahnya. 15 Maka 

Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan 

mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang 

telah Kuberikan kepada mereka," firman TUHAN, 

Allahmu. 
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 Kalau Pondok Daud dibangun kembali, maka 

kekayaan, kemuliaan, kejayaan akan datang 

(Amos 9:11-15). 

 Demikian pula halnya dengan kita: Kalau kita 

komit membangun Pondok Daud, maka Tuhan 

sendiri yang akan mencurahkan berkatNya dan 

mengirimkan kekayaan bangsa-bangsa dan 

kelimpahan seberang laut datang kepada kita.  

 

PENUTUP: 

Itu sebabnya saya ajak kita semua: Bangun Pondok 

Daud! Anda harus komit minimal seminggu 1x Pondok 

Daud! Bahkan yang bisa lebih, maka jauh lebih baik! 

Sebanyak bejana yang engkau sediakan bagi Tuhan, 

maka Tuhan akan penuhi! Semaksimal mungkin Pondok 

Daud yang kita bangun, maka sebesar itu Mujizat dan 

lawatan yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah 

kita.  


