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BUILD THE DAVID’D TENT 3 

BANGUN PONDOK DAUD 3 

THE HEART OF WORSHIP - HATI MENYEMBAH 

 

 

PEMBUKAAN: 

Selama beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang 

bagaimana cara membangun kembali Pondok Daud.  

 Jelas yang pertama dibutuhkan rhema dari Tuhan 
karena itu yang terpenting. Ada rhema atau tidak, itu 
akan sangat berdampak pada berhasil atau tidaknya 
kita membangun sesuatu. 

 Kedua, adalah Tabut Perjanjian. Sebab Tabut Allah ini 
adalah inti dari Pondok Daud. Tanpa tabut Allah di 
dalamnya, maka kemah itu hanya akan jadi kemah 
biasa. Dan Tabut ini bicara tentang pribadi Yesus 
sendiri. 

 Dan hari ini, kita akan bicara tentang The Heart of 
Worship atau Hati Menyembah. 

 

DAUD TAHU BAGAIMANA MENAIKKAN 

PENYEMBAHAN YANG MENYENTUH HATI TUHAN. 

 Kita harus mengerti bahwa Daud hidup di sebuah 
lingkungan dan budaya yang terbiasa dengan 
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penyembahan. Pada jaman Daud,  yang namanya 
‘sembah menyembah’ adalah sesuatu yang umum 
mereka lakukan. 

 Worship is Kingdom Lifestyle! Penyembahan gaya 
hidup kerajaan! 

 Oleh karena itu, mari kita belajar dari Daud tentang 
bagaimana menaikkan penyembahan yang 
menyukakan hati Tuhan.  

 
RAHASIA PENYEMBAHAN YANG MENYENTUH HATI 
TUHAN: 
 
I. MENYEMBAHLAH DENGAN HATI. 

a. PEMAHAMAN YANG BENAR TENTANG 
PENYEMBAHAN MEMBUAT KITA BISA 
MENYEMBAH LEBIH DALAM. 
 Kalau kita mau menjadi penyembah yang 

benar dan disukai oleh Tuhan, kita harus tahu arti 
dari penyembahan itu terlebih dahulu. 

 Bedakan antara Menyanyikan Lagu 
Penyembahan VS Menyembah dengan Lagu  

 Yohanes 4:23-24  23  Tetapi saatnya akan 
datang dan sudah tiba sekarang, bahwa 
penyembah-penyembah benar akan menyembah 
Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa 
menghendaki penyembah-penyembah demikian. 
24 Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, 
harus menyembah-Nya dalam roh dan 
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kebenaran.” 
 Mari kita belajar arti penyembahan dari 

perkataan yang langsung disampaikan oleh Yesus 
ini. 
- Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata 

‘menyembah’ diambil dari beberapa kata 
bahasa Yunani: Proskuneo, Sebomai, Doxa, 
Latreuo, Eusebeo, Ethelothreskia. 

- Di antara semua kata yang dipakai dalam 
Perjanjian Baru, satu kata asli menyembah yang 
paling banyak digunakan untuk menyembah 
Tuhan adalah: Proskuneo (lebih dari 70%). 

 Proskuneo berasal dari kata pros (artinya: 
kedekatan), dan kuon (artinya: anjing). Jadi kalau 
digabungkan, maka menjadi: “like a dog licking 
his master’s hand”/Seperti anjing menjilat tangan 
tuannya. Inilah arti dari kata Proskuneo. 

- PENYEMBAHAN BUKAN BICARA TENTANG 
TEHNIK, TETAPI TENTANG HATI! 

 Para penyayang anjing mungkin lebih mudah 
memahami ekspresi ini. Biasanya anjing punya 
kebiasaan suka menjilat tuannya, setiap kali 
ketemu sama tuannya, maka hal yang pertama 
dilakukan adalah menjilat majikannya. KENAPA? 

TERNYATA MENJILAT TUANNYA ADALAH CARA 

ANJING MENGEKSPRESIKAN KASIHNYA, 
KESETIAANNYA, DAN KETAATANNYA KEPADA 

TUANNYA. INILAH PROSKUNEO. 
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 Sebelum Daud jadi raja, dia tahu seperti apa 
harusnya seseorang menyembah orang yang 
lebih tinggi dari dia. 

 Dan sebaliknya setelah jadi raja, dia tahu 
seperti apa rasanya saat ada orang yang bersujud 
menyembah dia.  

b. Sebagai orang yang tahu penyembahan, Daud 
mengerti bahwa YANG ALLAH LIHAT DAN CARI 
ADALAH HATI MENYEMBAH, BUKAN SEKEDAR 
PENYEMBAHANNYA.  
 Sebagai raja, dia bisa merasakan orang-orang 

mana yang benar-benar sujud menyembah 
karena menghormati, menghargai dan 
mengasihinya; dan juga orang-orang yang sujud 
hanya karena tata cara/peraturan padahal 
hatinya penuh ketidaksukaan kepada Daud dan 
ada juga yang sekedar ingin dapat sesuatu dari 
Daud saja. 

 Absalom, anak Daud yang akhirnya 
memberontak terhadap Daud pun, pada awalnya 
datang kepada Daud dan sujud di hadapan Daud 
sampai mukanya ke tanah (2 Samuel 14:33). Tapi 
ternyata sekalipun sikapnya menyembah, tetapi 
dalam hatinya begitu berbeda. 

 Ada juga kejadian saat Absalom memberontak 
dan Daud harus pergi, di tengah pelarian ada 
seorang namanya Simei yang mengutuki Daud. 
Dia lakukan ini karena benci dengan Daud dan dia 



Outline Kotbah Build The David’d Tent #3 (Minggu, 18 November 2018) 

 5 of 11 

senang sekali melihat Daud sekarang harus lari 
meninggalkan istananya.  

 Daud itu sudah tahu jenis-jenis orang 
menyembah: ada yang tulus, ada yang benar-
benar respect, tetapi juga ada yang hanya sebatas 
kewajiban, ada yang melakukannya karena 
sedang butuh atau ada udang di balik batu, dll. 

 Dari sini Daud juga semakin memahami 
tentang penyembahan kepada Tuhan! Dia tahu 
harus seperti apa menyembah Tuhan yang benar-
benar disukai Tuhan. Dia tahu harus membangun 
penyembahan seperti apa di Pondok Daud. 

 ***ITU SEBABNYA SETIAP KALI KITA 
MENYEMBAH ALLAH, SADARILAH BAHWA ALLAH 
MELIHAT JAUH DI DALAM HATI DAN PEMIKIRAN 
KITA. DOA SAYA ADALAH KETIKA ALLAH MELIHAT 
PENYEMBAHAN KITA, YANG ALLAH TEMUKAN 
ADALAH HATI YANG MENGHORMATI, HATI YANG 
TULUS, HATI YANG KAGUM, DAN HATI YANG 
RINDU MENYEMBAH ALLAH DENGAN SUNGGUH-
SUNGGUH. INILAH PENYEMBAHAN: 
MENYEMBAH DENGAN HATI!!! - INILAH 
MENYEMBAH DALAM ROH!!! 

 

II. NAIKKAN PENYEMBAHAN YANG MENGALIR DARI 
PENGENALAN PRIBADI ANDA AKAN TUHAN.  
a. RAHASIA PENYEMBAHAN YANG BENAR ADALAH 

PENGENALAN AKAN TUHAN. 
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 Kita tidak bisa menyembah dengan segenap 
hati kalau kita tidak cinta! Kita tidak mungkin bisa 
cinta jika kita tidak mengenal! 

 Kisah Rasul 17:22-23   22 Paulus pergi berdiri 
di atas Areopagus dan berkata: "Hai orang-orang 
Atena, aku lihat, bahwa dalam segala hal kamu 
sangat beribadah kepada dewa-dewa 23 Sebab 
ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-
lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai 
juga sebuah mezbah dengan tulisan: Kepada 
Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah 
tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan 
kepada kamu. 

 Hal ini juga yang Yesus katakan kepada 
perempuan Samaria yang berjumpa denganNya 
di dekat sumur Yakub yang tadi ayatnya sudah 
kita baca. 
- Yohanes 4:22-23   22 Kamu menyembah apa 

yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa 
yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari 
bangsa Yahudi 23 Tetapi saatnya akan datang 
dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-
penyembah benar akan menyembah Bapa dalam 
roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki 
penyembah-penyembah demikian. 

 Semakin dalam pemehaman kita akan Allah, 
semakin dalam kita bisa menyembah Tuhan.  

b. Saya tantang Anda: Ambilah komitmen untuk kita 
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mengenal Tuhan lebih lagi.  
 Ambil waktu bangun hubungan pribadi yang 

intim dengan Tuhan. 
 Penyembahan seperti inilah yang akan kita 

bawa saat kita bangun pondok Daud. 
 Kesaksian: 

 

III. SEMBAH TUHAN DALAM SEGALA KEADAAN. 
a. DAUD MENGERTI BAHWA MENYEMBAH TUHAN 

HARUS DILAKUKAN DALAM SEGALA KEADAAN 

 2 Samuel 15:14, 24-25 14 Kemudian 

berbicaralah Daud kepada semua pegawainya 

yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem: 

“Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab 

jangan-jangan kita tidak akan luput dari pada 

Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan 

dapat lekas menyusul kita, dan mendatangkan 

celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata 

pedang!” 24 Dan lihat, juga Zadok ada di sana 

beserta semua orang Lewi pengangkat tabut 

perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah 

itu — juga Abyatar ikut datang — sampai seluruh 

rakyat dari kota selesai menyeberang. 25 Lalu 

berkatalah raja kepada Zadok: “Bawalah tabut 

Allah itu kembali ke kota; jika aku mendapat 

kasih karunia di mata TUHAN, maka Ia akan 
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mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan 

melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. 

 2 Samuel 15:30-32 30 DAUD MENDAKI BUKIT 

ZAITUN SAMBIL MENANGIS, kepalanya 

berselubung dan ia berjalan dengan tidak 

berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama 

dengan dia masing-masing berselubung 

kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis.  

31 Ketika kepada Daud dikabarkan, demikian: 

“Ahitofel ada di antara orang-orang yang 

bersepakat dengan Absalom,” maka berkatalah 

Daud: “Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya 

TUHAN.” 32 KETIKA DAUD SAMPAI KE PUNCAK, 

KE TEMPAT ORANG SUJUD MENYEMBAH KEPADA 

ALLAH (where he worshipped God), maka 

datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia 

dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di 

atas kepala. 

b. ***Inilah Rahasia Daud: Dalam keadaan terdesak, 

yang pertama dia lakukan adalah MENYEMBAH 

TUHAN!  

 Saya ajak kita semua ambil komitmen: Dalam 

keadaan apapun juga, yang pertama: Sembahlah 

Tuhan! Utamakan dan prioritaskan menyembah 

Tuhan!  
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 Daud tidak hanya menyembah saat keadaan 

baik, tetapi dia menyembah dalam segala 

keadaan. 

 Kesaksian: 

 

IV. MENYEMBAH DENGAN PASSION. 
a. Passion itu bicara tentang gairah! Passion bicara 

tentang semangat! Passion bicara tentang Roh 
yang menyala-nyala! 
 Tidak semua pemain musik yang bisa bermain 

musik selalu memainkan musik dengan passion. 
Ada banyak anak-anak yang mungkin bisa bermain 
piano dengan baik namun selalu saja bersungut-
sungut karena ternyata orang tuanya yang 
memaksa mereka untuk bermain piano. 

 Tidak semua penyanyi yang tampil di 
panggung, menyanyi dengan passion. 

 Tapi seorang pemusik yang sejati kalau dia 
bermain musik, dia akan memainkan dengan 
segenap hati! Tidak peduli dia tampil di panggung 
sebesar atau sekecil apa, tidak peduli yang 
menonton seberapa banyak, tidak peduli keadaan 
seperti apa, namun dia akan terus memainkan 
musik dengan segenap hati dan dengan penuh 
gairah! 

 Demikian juga kalau kita mau menjadi 
seorang penyembah yang benar (proskunetes), 
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maka kita harus memiliki passion! 
Di kamar doa pribadi kita, tidak peduli suara kita 
bagus atau tidak, kita bisa memetik gitar dengan 
sempurna atau tidak, namun dari hati kita ini 
penuh cinta dan gairah kepada Tuhan. 

 Itulah yang dilakukan Daud setiap kali 
menyembah Tuhan. Daud tidak menyembah 
Tuhannya dengan loyo. Namun dia menyembah 
Tuhan dengan penuh gairah!  

 Pertanyaannya bagaimana dengan kita? 
Waktu kita menyembah Tuhan, masih ada 
gairahkah dalam hati kita? 

b. Tahukah anda bahwa hanya di Pondok Daud, tidak 
ada penyekat ruangan dan berbagai macam alat. 
Hanya ada Tabut Perjanjian dan Penyembah (Hanya 
ada  Tuhan yang disembah dan kita penyembahnya).  
 Sedangkan di Kemah Musa dan Bait Suci 

Salomo ada penyekat ruangan, sehingga ketika 
umat Tuhan menyembah, mereka harus 
menyembah dari kejauahan.  

 Hanya di pondok Daud, mereka bisa 
menyembah dari dekat, sehingga ada keintiman 
yang luarbiasa, kedekatan antara hati kita dan 
hati Tuhan. Seperti inilah seharusnya kita 
menyembah Tuhan: menyembah dengan passion 
karena kita intim dekat dengan Tuhan.  

 Kesaksian:  
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PENUTUP: 

Sadarilah bahwa setiap kali Anda menyembah Tuhan, 

Anda tidak menyembah Tuhan yang nun jauh di sana, 

tapi Tuhan yang bertahta dalam ‘pondok hati’ kita 

(Internal Tabernacle of our heart). Di hati kita, hanya 

ada Tuhan dan kita saja: tidak ada yang lain, hanya 

Tuhan yang kita inginkan lebih dari apapun dan 

siapapun juga. Ada komunikasi yang intim, ada 

kedekatan yang luarbiasa. 

 


