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BUILD THE DAVID’D TENT 2 

BANGUN PONDOK DAUD 2 

THE ARK OF THE COVENANT 

TABUT PERJANJIAN 

 

 

PEMBUKAAN: 

Tangkap rhema Tuhan untuk gereja kita: Bangun 

Pondok Daud! Untuk bisa membangun pondok Daud, 

kita harus mengerti bahwa bagian terpenting dari 

Pondok Daud adalah Tabut Perjanjian (The Ark of the 

Covenant). Ini yang akan kita pelajari secara spesifik. 

 

I. JADILAH YANG TERDEPAN DALAM MEMBANGUN 
PONDOK DAUD. 
a. MENANGKAP RHEMA ADALAH PERMULAAN, TAPI 

PENENTUANNYA ADALAH MELAKUKAN RHEMA. 
 Kita harus tahu bahwa menerima rhema 

barulah langkah awal. Setelah kita menerima 
rhema, kita perlu melakukan rhema! Ya itulah yang 
paling penting. 

b. PONDOK DAUD TIDAK BISA DIBANGUN 
SENDIRIAN. 
 Ada rhema tertentu yang tidak bisa 
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dikerjakan sendirian dan harus kita kerjakan 
bersama-sama. 

 Saya bisa rasakan, justru melalui kegerakan 
membangun Pondok Daud ini, Tuhan juga akan 
bawa gereja kita menuju babak kesatuan hati 
yang baru. 

 

II. PUSAT TERPENTING PONDOK DAUD ADALAH TABUT 
PERJANJIAN. 
a. DAUD MENYIAPKAN KEMAH YANG KHUSUS 

UNTUK TABUT PERJANJIAN. 
 1 Tawarikh 15:11-12   11 Lalu Daud memanggil 

Zadok dan Abyatar, imam-imam itu, dan orang-
orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel 
dan Aminadab, 12 dan berkata kepada mereka: 
"Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, 
kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara 
sepuakmu, SUPAYA KAMU MENGANGKUT TABUT 
TUHAN, ALLAH ISRAEL, KE TEMPAT YANG TELAH 
KUSIAPKAN UNTUK ITU. 
- 1 Tawarikh 13:3-5   3 Dan baiklah kita 

memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, 
sebab pada zaman Saul kita tidak 
mengindahkannya." 4 Maka seluruh jemaah itu 
berkata, bahwa mereka akan berbuat demikian, 
sebab usul itu dianggap baik oleh segenap 
bangsa itu. 5 Lalu Daud mengumpulkan semua 
orang Israel dari sungai Sikhor di Mesir sampai ke 
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jalan yang menuju Hamat, untuk menjemput 
tabut Allah dari Kiryat-Yearim. 

b. Jadi Pondok Daud adalah tempat istimewa yang 
sudah dipersiapkan Daud untuk Tabut Perjanjian 
atau Tabut Allah. 
 TABUT ALLAH ADALAH PUSAT DARI PONDOK 

DAUD. 
 Ini poin yang sangat penting bagi kita: 

Sementara kita membangun pondok Daud, 
PASTIKAN PUSAT DARI PONDOK DAUD YANG 
KITA BANGUN ADALAH TABUT PERJANJIAN!  

 
III. TABUT PERJANJIAN MENGGAMBARKAN PRIBADI 

TUHAN YESUS KRISTUS. 
a. TABUT PERJANJIAN SUDAH LENYAP, NAMUN 

YESUS SUDAH DATANG. 
 Saat Tuhan berikan rhema untuk membangun 

pondok Daud, maka sebenarnya Tuhan mau kita 
menjadi seperti Daud yang mengindahkan dan 
membawa tabut Allah masuk dalam hidup kita. 

 Mengapa? Sebab ‘Tabut Perjanjian’ itu 
(pribadi Allah itu… Yesus Kristus…) sudah datang 
ke dunia dalam wujud manusia.  

 Itu sebabnya JADIKAN YESUS SEBAGAI PUSAT 
DALAM PONDOK DAUD! 

b. MENGAPA SAYA SEBUT TABUT PERJANJIAN 
MENGGAMBARKAN PRIBADI TUHAN YESUS 
SENDIRI? APA DASARNYA? 
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1. TABUT INI DIBUAT DARI KAYU PENAGA DAN 
DILAPISI EMAS.  
 Kayu penaga (kayu akasia) adalah satu jenis 

kayu yang kuat dan tahan berbagai serangan 
hama. 
- Kayu ini diambil dari pohon, yang dihasilkan 

oleh tanah.  
- Ini berbicara tentang kemanusiaan Yesus 

100% ketika Dia turun ke dunia ini.  
 Kayu Tabut ini dilapisi emas baik dari sisi luar 

dan dalam sehingga kayunya tidak lagi 
kelihatan. 
- Emas berbicara tentang kemuliaan.  
- Jadi tabut yang terbuat dari kayu yang dilapisi 

emas ini bicara tentang Tuhan Yesus yang 100 
persen manusia dan 100 persen Tuhan. 

 Jadi sejak dari pertama Tabut Perjanjian ini 
dibuat, sebenarnya Tabut ini sudah 
menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia 
ini ribuan tahun berikutnya.  

 Itu sebabnya sementara kita berdoa di Pondok 
Daud, pastikan fokus kita sepenuhnya tertuju 
pada Yesus.  

2. ADA 3 BENDA SPESIAL YANG DISIMPAN DI 
DALAM TABUT PERJANJIAN INI. 
 Pertama, LOH BATU YANG BERISI 10 

PERINTAH ALLAH.  
- Ini berbicara tentang Kebenaran dan 
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Kekudusan Allah! 
 Kedua, TONGKAT HARUN YANG BERTUNAS, 

BERBUNGA, DAN BERBUAH. (Bilangan 17) 
- Ini menubuatkan tentang Kematian dan 

Kebangkitan Yesus Kristus.  
 Ketiga, MANNA.  

- Manna ini adalah roti malaikat yang Tuhan 
berikan kepada Bangsa Israel selama mereka 
ada di padang gurun sehingga mereka tidak 
mati, melainkan hidup. Apa artinya? 

- Yohanes 6:48-51   48 Akulah roti hidup. 49 
Nenek moyangmu telah makan manna di 
padang gurun dan mereka telah mati. 50 Inilah 
roti yang turun dari sorga: Barangsiapa makan 
dari padanya, ia tidak akan mati. 51 Akulah roti 
hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau 
seorang makan dari roti ini, ia akan hidup 
selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu 
ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk 
hidup dunia." 

- Dengan kata lain, Mana ini berbicara tentang 
Hidup: Anugerah Keselamatan dan Hidup 
Kekal Selamanya.  

 3 benda yang disimpan dalam Tabut 
Perjanjian ini memberi gambaran yang sangat 
indah tentang Yesus Kristus. Apa itu? Bahwa di 
dalam Yesus, ada kebenaran, ada kekudusan, 
ada kebangkitan, ada kehidupan kekal selama-
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lamanya.  
3. DI BAGIAN ATAS DARI TABUT PERJANJIAN 

ADA TUTUP PENDAMAIAN DAN 2 KERUB.  
 2 KERUB ini adalah mahluk Surgawi yang 

bersayap yang muncul beberapa kali dalam 
Alkitab:  
- Mereka ini adalah mahluk yang memuji dan 

menyembah Allah, serta menunjuk pada 
KEMULIAAN DAN KEAGUNGAN TUHAN. 

 TUTUP PENDAMAIAN 
- Tutup Pendamaian ini dalam bahasa aslinya 

disebut kapporeth atau mercy seat/tutup 
pendamaian. 

- Di tutup pendamaian inilah setahun sekali 
imam besar akan memercikkan darah hewan 
korban untuk membawa pendamaian antara 
Tuhan dan manusia. 

- Sekali lagi ini menggambarkan apa yang Yesus 
lakukan, dimana Tuhan Yesus mati untuk kita 
dan darahnya dicurahkan untuk memberikan 
pengampunan bagi segala dosa dan 
pemberontakan kita. 

- Ibrani 9:12-14   12 dan Ia telah masuk satu kali 
untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang 
kudus bukan dengan membawa darah domba 
jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan 
membawa darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia 
telah mendapat kelepasan yang kekal. 13 
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Sebab, jika darah domba jantan dan darah 
lembu jantan dan percikan abu lembu muda 
menguduskan mereka yang najis, sehingga 
mereka disucikan secara lahiriah, 14 betapa 
lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang 
kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri 
kepada Allah sebagai persembahan yang tak 
bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari 
perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita 
dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 

- Dalam  Roma 5:25a dikatakan: Kristus Yesus 
telah ditentukan Allah menjadi JALAN 
PENDAMAIAN KARENA IMAN, DALAM 
DARAHNYA. 

- JALAN PENDAMAIAN dalam bahasa Inggrisnya 
adalah propitiation atau bahasa aslinya 
Hilasterion yang artinya sama dengan 
kapporeth atau mercy seat! 

- Jadi Yesus adalah mercy seat atau tutup 
pendamaian yang menutup bahkan 
membuang segala dosa dan pemberontakan 
kita! 

 Semuanya ini berbicara tentang KASIH Allah 
yang begitu besar kepada kita sehingga Ia 
mengaruniakan anakNya yang tunggal supaya 
barangsiapa percaya kepadanya tidak binasa 
melainkan beroleh hidup yang kekal.  

 Dengan kata lain, kalau Yesus jadi Pusat 
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dalam Pondok Daud, maka: 
 Kita mengucapkan doa dan perkataan-

perkatan profetik kita dengan iman:  
 Inilah yang disebut sebagai: Menjadikan Yesus 

pusat dalam Pondok Daud! 
 Umat yang tahu bagaimana menempatkan 

Tabut Perjanjian/Pribadi Yesus dalam Pondok 
Daud, akan mengalami manifestasi kuasa Allah 
yang dahsyat! 

 
IV. KUASA TABUT PERJANJIAN 

1. TABUT PERJANJIAN MEMBAWA TUNTUNAN 
ILAHI. 
 Bilangan 7:89  Apabila Musa masuk ke dalam 

Kemah Pertemuan untuk berbicara dengan Dia, 
maka ia mendengar suara yang berfirman 
kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di 
atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub 
itu; demikianlah Ia berfirman kepadanya. 

2. TABUT PERJANJIAN MEMBAWA MUJIZAT DAN 
TEROBOSAN BESAR. 
 Dari zaman Musa, kita beralih ke zaman Yosua. 
 Saat itu Yosua dan bangsa Israel harus 

menyebrangi sungai Yordan yang sedang meluap 
dengan sangat deras. 

 Yosua 3:9-13   9 Lalu berkatalah Yosua kepada 
orang Israel: "Datanglah dekat dan dengarkanlah 
firman TUHAN, Allahmu." 10 Lagi kata Yosua: "Dari 
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hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah yang 
hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa 
sungguh-sungguh akan dihalau-Nya orang Kanaan, 
orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, 
orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu: 
11 sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta 
bumi berjalan menyeberang di depan kamu, 
masuk ke sungai Yordan. 12 Maka sekarang, 
pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel, 
seorang dari tiap-tiap suku. 13 Segera sesudah kaki 
para imam pengangkat tabut TUHAN, Tuhan 
semesta bumi, berhenti di dalam air sungai 
Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus; 
air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir 
menjadi bendungan." 

3. TABUT PERJANJIAN MENGHANCURKAN KUASA 
MUSUH. 
 Kalau Anda masih ingat kisah bagaimana Yosua 

memimpin Bangsa Israel berperang melawan 
Yerikho, maka mereka membawa Tabut Perjanjian 
itu untuk mengelilingi Yerikho selama 7 hari, dan 
pada hari ke-7 mereka mengelilingi 7x.  

4. TABUT PERJANJIAN MEMBAWA BERKAT BESAR. 
 Dalam usahanya untuk membawa tabut Allah, 

Daud sempat gagal karena tidak memperhatikan 
petunjuk Allah tentang tata cara mengangkat 
Tabut tersebut, sehingga terjadi insiden yang 
menewaskan Uza. 
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- 2 Samuel 6:11-12   11 Tiga bulan lamanya tabut 
Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang 
Gat itu, dan TUHAN memberkati Obed-Edom dan 
seisi rumahnya. 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. 

 Daud tahu rahasia terbesar di balik Tabut 
Perjanjian ini, maka tidak heran dia sungguh-
sungguh memperjuangkan supaya Tabut 
Perjanjian itu bisa masuk ke dalam Pondok yang 
dia persiapkan.  

 

PENUTUP:  

Itu sebabnya berjuanglah dengan sungguh-sungguh 

supaya Tabut Perjanjian/Kehadiran dan Pribadi Yesus 

itu sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kita, dan 

lihatlah bagaimana kasihNya akan dicurahkan, 

berkatNya akan dilimpahkan, dan kemuliaannya 

dimanifestasikan secara dahsyat di tengah-tengah kita. 


