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BUILD THE DAVID’S TENT #4 

BANGUN PONDOK DAUD #4 

THE POWER OF PRAISE AND THANKSGIVING 

KUASA PUJIAN DAN UCAPAN SYUKUR 

 

PEMBUKAAN: 

Kita akan belajar salah satu rahasia terpenting dari 

kehidupan Daud, yaitu: alasan mengapa Tuhan begitu 

suka sama Daud, sampai Daud disebut ‘orang yang 

berkenan di hati Tuhan’, dan Tuhan melimpahi Daud 

dengan kebaikan seumur hidupnya. Ini adalah salah satu 

rahasia terbesar yang bisa kita pelajari dalam Alkitab 

kalau kita ingin mengalami kehidupan seperti yang 

dialami oleh Daud. Apakah anda siap?  Firman Tuhan 

hari ini berjudul The Power of Praise and Thanksgiving 

atau Kuasa dari Pujian dan Ucapan Syukur.  

 

Banyak orang Kristen mengerti pentingnya doa, 

pentingnya penyembahan, tapi sedikit orang Kristen 

yang mengerti kuasa dalam puji-pujian dan ucapan 

syukur. Dalam Alkitab, saya yakin Daud adalah orang 

yang paling paham pentingnya kuasa puji-pujian dan 

ucapan syukur; dan inilah yang membedakan Daud 

dari semua nabi yang lain, raja yang lain, hamba Tuhan 
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yang lain, anak Tuhan yang lain. Ini yang membuat Daud 

begitu spesial di mata Tuhan.  

 

I. Ciri khas Pondok Daud yang sangat menonjol adalah 
Puji-pujian dan Ucapan Syukur. 
a. DAUD MEMBAWA TABUT PERJANJIAN MENUJU 

PONDOK DAUD DENGAN PENUH PUJI-PUJIANAN 
DAN UCAPAN SYUKUR. 
 1 Tawarikh 15:27-29   27 Daud memakai jubah 

dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang 
mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan 
Kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para 
penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain 
lenan. 28 Seluruh orang Israel mengangkut tabut 
perjanjian TUHAN itu dengan diiringi sorak dan 
bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil 
memperdengarkan permainan gambus dan 
kecapi. 29 Ketika tabut perjanjian TUHAN itu 
sampai ke kota Daud, maka Mikhal, anak 
perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu 
melihat raja Daud melompat-lompat dan menari-
nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam 
hatinya. 

 Apa yang dilakukan Daud ini begitu 
revolusioner: Sebelumnya belum pernah yang 
demikian terjadi dalam sejarah bangsa Israel!  

 1 Tawarikh 16:1,4-9  1 Tabut Allah itu dibawa 
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masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah 
yang dipasang Daud untuk itu, kemudian mereka 
mempersembahkan korban bakaran dan korban 
keselamatan di hadapan Allah.  4 JUGA 
DIANGKATNYA DARI ORANG LEWI ITU BEBERAPA 
ORANG SEBAGAI PELAYAN DI HADAPAN TABUT 
TUHAN UNTUK MEMASYHURKAN TUHAN, ALLAH 
ISRAEL DAN MENYANYIKAN SYUKUR DAN PUJI-
PUJIAN BAGI-NYA. 5 Kepala ialah Asaf dan sebagai 
orang kedua ialah Zakharia; lalu Yeiel, Semiramot, 
Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed-Edom dan 
Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, 
sedang Asaf harus memainkan ceracap 6 dan 
Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu, selalu 
harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian 
Allah itu. 7 Kemudian pada hari itu juga, maka 
Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan 
saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur 
bagi TUHAN: 8 Bersyukurlah kepada TUHAN, 
panggillah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-
Nya di antara bangsa-bangsa! 9 Bernyanyilah bagi-
Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah 
segala perbuatan-Nya yang ajaib! 

b. ITU SEBABNYA KALAU KITA INGIN MENGGENAPI 
NUBUATAN PEMULIHAN PONDOK DAUD, MAKA 
PASTIKAN SUPAYA PONDOK DAUD YANG KITA 
BANGUN PENUH PUJI-PUJIAN DAN UCAPAN 
SYUKUR.  
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 Jadi hari ini mari kita arahkan hati dan pikiran 
kita semaksimal mungkin sehingga kita bisa 
menangkap bagaimana pada jaman itu Daud 
memuji-muji Tuhan, bagaimana mereka 
membangun pondok Daud, dan bagaimana kita 
juga perlu membangun pondok Daud dan ibadah 
kita.  

 
II. Rahasia Puji-pujian dan Ucapan Syukur yang 

Menyentuh Hati Tuhan dan mendatangkan Kuasa 
Allah.  
1. NAIKKAN PUJI-PUJIAN DENGAN SUKACITA YANG 

MELUAP-LUAP. 
 Mazmur 100:1-5   1 Mazmur untuk korban 

syukur. Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh 
bumi! 2 Beribadahlah kepada TUHAN dengan 
sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-
sorai! 3 Ketahuilah, bahwa TUHANlah Allah; Dialah 
yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-
Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. 4 
Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan 
nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan 
puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah 
nama-Nya! 5 Sebab TUHAN itu baik, kasih setia-
Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya 
tetap turun-temurun. 

 SADARILAH BAHWA KETIKA DAUD MEMUJI-
MUJI TUHAN, DIA TIDAK MENUNGGU EMOSINYA 
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DIGERAKKAN TERLEBIH DAHULU oleh Worship 
Leader dan pemain musiknya, baru kemudian dia 
akan mengangkat tangannya, menggerakkan 
tubuhnya, dan mulai menari serta melompat bagi 
Tuhan. Tidak! Justru sebaliknya, DAUD YANG 
MEMULAI, DAUD DENGAN SENGAJA BERTEPUK 
TANGAN, DAUD YANG BERINISIATIF MENARI, 
DAUD YANG MEMULAI MELOMPAT, KARENA 
DAUD TAU BAHWA SEPERTI ITULAH TUHAN MAU 
KITA DATANG KEPADA TUHAN DENGAN PUJI-
PUJIAN. 
- Sadarilah bahwa DALAM ‘PUJIAN DAN 

PENYEMBAHAN’ SEHARUSNYA TUHAN YANG 
MENIKMATI, BUKAN KITA YANG MENIKMATI.   

 BEGITU MERENDAHKAN DIRINYA DAUD 
KETIKA MEMUJI-MUJI TUHAN, SAMPAI ISTRINYA 
SENDIRI MEMANDANG DIA RENDAH. Tapi Daud 
sama sekali tidak keberatan dipandang rendah 
oleh manusia ketika dia memuji-muji Tuhan 
sebab bagi Daud yang penting Tuhan tersentuh 
dan disukakan. 

 Kesaksian Ps Joshua Diran Adedeji ketika 
pertama kali melihat Ps David Oyedepo: Ps Joshua 
Diran (salah satu pembicara Unlimited Conference 
dari Amerika) bercerita tentang pengalamannya 
pertama kali melihat Ps David Oyedepo (salah satu 
pendeta gereja terbesar di dunia yang Tuhan pakai 
secara luarbiasa. Gedung gerejanya saja kapasitas 
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50 ribu tempat duduk dengan 5x ibadah minggu, 
dan mereka sedang membangun gedung gereja 
baru dengan kapasitas 100 - 120 rb tempat duduk; 
luas wilayah tanahnya sekitar hampir 5000 hektar). 
Pada waktu itu Ps Joshua belum kenal dan tau 
dengan Ps David Oyedepo. Tapi mereka ada di 
ibadah yang sama dan Ps Joshua melihat saat puji-
pujian, kok ada orang yang begitu heboh memuji-
muji Tuhan, seperti orang gila. Pada awalnya dia 
merasa bahwa ini norak sekali, kampungan 
sekali, aneh sekali. Akan tetapi begitu dia tau 
bahwa itu adalah Ps David Oyedepo, dan begitu 
dia dibukakan tentang bagaimana puji-pujian 
kepada Tuhan seharusnya dinaikkan, dan 
bagaimana pada jaman itu Raja Daud menari-nari 
buat Tuhan sampai dipandang rendah oleh istrinya 
sendiri, dia menyadari bahwa ternyata orang yang 
mau merendahkan dirinya sedemikian rupa demi 
memuji-muji Tuhan, justru orang seperti itulah 
yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Bukan 
hanya Daud yang diangkat tinggi menjadi Raja, Ps 
David Oyedepo yang dipakai Tuhan begitu luariasa, 
tapi kita semua yang tau bagaimana 
merendahkan diri untuk meninggikan Tuhan, 
akan diangkat dan dipermuliakan Tuhan.  

 Aplikasi: Mulai hari ini setiap kali anda 
memuji Tuhan, pastikan anda memuji Tuhan 
dengan sukacita yang meluap-luap.  
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2. PERSEMBAHKANLAH UCAPAN SYUKUR YANG 
BERLIMPAH-LIMPAH. 
 Setiap kali kita datang kepada Tuhan, pastikan 

ada ucapan syukur yang berlimpah-limpah, yang 
begitu banyaknya, yang berjuta-juta bagi Tuhan.  

 Beberapa bulan lalu sudah pernah kita 
singgung tentang ayat yang ke 4. Dalam 
terjemahan the Message, kata “Masuklah melalui 
pintu gerbangNya dengan nyanyian syukur” 
diterjemahkan dengan “Enter with the password: 
Thank you” 

 Itu sebabnya baik saudara adalah jemaat yang 
datang ibadah atau ikut Pondok Daud, pastikan 
anda datang dengan hati yang penuh ucapan 
syukur. 

 Aplikasi: Miliki gaya hidup mengucap syukur 
di manapun anda berada ! 

 Kesaksian: 
3. NAIKKAN PUJI-PUJIAN DAN UCAPAN 

SYUKUR SEBAGAI TINDAKAN PROFETIK.  
 Kalau anda pelajari Kitab Mazmur, maka anda 

akan menyadari bahwa Daud ini suka 
menggunakan lagu puji-pujian dan syukur sebagai 
sebuah tindakan profetik.  

 Daud menciptakan lagu-lagu dan dia 
menyuruh para penyanyi menyanyikan lagu-lagu 
pujian dan syukur ini sebagai tindakan profetik 
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supaya Tuhan mengerjakannya dan hal itu 
terjadi.  
- 1 Tawarikh 25:6 Mereka ini sekalian berada di 

bawah pimpinan ayah mereka pada waktu 
menyanyikan nyanyian di rumah TUHAN dengan 
diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah 
di rumah Allah dengan petunjuk raja. 
Demikianlah keadaan bani Asaf, Yedutun dan 
Heman. 

- Kitab Mazmur memuat 150 lagu atau puisi. 
Masing-masing lagu itu disebut “mazmur”. Kata 
ini berdekatan dengan kata bahasa Ibrani 
“mizmor”. Artinya, nyanyian yang diiringi musik 
(seruling, kecapi). Orang Yahudi menyebut kitab 
Mazmur sebagai kitab “thehellim”, yang artinya 
nyanyian puji-pujian. Dalam bahasa Yunani dan 
Latin disebut kitab “Psalmoi”. 

 Saya akan tunjukkan kepada kita salah satu 
Mazmur yang ditulis oleh Daud untuk dinyanyikan 
di Pondok Daud sebagai pujian profetik. (Mazmur 
20:1-10) 

 1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.  
 2 Kiranya TUHAN menjawab engkau pada 

waktu kesesakan! Kiranya nama Allah Yakub 
membentengi engkau! 3 Kiranya dikirimkan-Nya 
bantuan kepadamu dari tempat kudus dan 
disokong-Nya engkau dari Sion.  
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 4 Kiranya diingat-Nya segala korban 
persembahanmu, dan disukai-Nya korban 
bakaranmu. Sela 5 Kiranya diberikan-Nya 
kepadamu apa yang kaukehendaki dan dijadikan-
Nya berhasil apa yang kaurancangkan. 6 Kami mau 
bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan 
mengangkat panji-panji demi nama Allah kita; 
kiranya TUHAN memenuhi segala permintaanmu.  

 7 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN memberi 
kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya dan 
menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan 
kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan 
kanan-Nya. 8 Orang ini memegahkan kereta dan 
orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah 
dalam nama TUHAN, Allah kita. 9 Mereka rebah 
dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap 
tegak. 10 Ya TUHAN, berikanlah kemenangan 
kepada raja! Jawablah kiranya kami pada waktu 
kami berseru! 
- Perhatikan baik-baik: PERKATAAN PROFETIK 

SAJA, BESAR KUASANYA; TERLEBIH LAGI PUJIAN 
PROFETIK, BERLIPAT KALI GANDA JAUH LEBIH 
BESAR.  

 Perkataan Profetik bagus, tapi Pujian Profetik 
menyukakan hati Tuhan. Kalau Tuhan disukakan, 
maka tidak ada batasan yang bisa Tuhan kerjakan 
dalam hidup anda.  
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 Aplikasi: Mulai sekarang naikkan pujian dan 
ucapan syukur bukan hanya karena Tuhan sudah 
melakukan sesuatu dalam hidupmu, tapi karena 
engkau percaya Tuhan pasti mengerjakannya.  

 Kesaksian:  
 

PENUTUP: 

Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan dengan puji-

pujian dan ucapan syukur sampai menyentuh hatinya 

Tuhan, maka setiap kita akan melihat kuasa dan 

perkenanannya dinyatakan atas hidup kita. 


