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 PENDAHULUAN 5 menit

Pesan Tuhan telah disampaikan bahwa tahun 2012 adalah Tahun Perkenanan Tuhan (the 
Lord's favor), sebuah musim ganda dengan Multiplikasi dan Promosi dari perkenanan Tuhan 
sendiri. Di tahun 2012 yang luar biasa, imani bahwa setiap kita akan banyak mengalami 
sungguh-sungguh, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan yang 
tidak pernah timbul dalam hati manusia! Amin! 

 ISI DAN SHARING 30 menit

BAGAIMANA AGAR BERKENAN KEPADA ALLAH? 

1. Memiliki iman, keyakinan untuk percaya (Ibrani 11:6) 
Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dalam Matius 8:1-3, orang yang 
menderita kusta itu tidak mengatakan "jika Tuan bisa", tapi "jika Tuan mau". Dia tidak meragukan 
sedikit pun kesanggupan Tuhan Yesus. Apakah kita masih mengandalkan manusia (baik diri 
sendiri ataupun orang lain)? 

2. Melakukan segala kehendak Tuhan (Kisah 13:22) 
Tuhan secara spesifik, khusus, menyatakan bahwa Daud berkenan kepada-Nya karena Daud 
melakukan segala kehendak Allah pada zamannya. Untuk tahu kehendak Tuhan, tidak yang lain, 
kita harus mendengarkan suara Tuhan dan membaca Firman Tuhan setiap hari. Dalam Alkitab, 
kita bisa membaca Yudas yang tidak melakukan kehendak Tuhan, atau Yunus melakukan hanya 
sebagian kehendak Tuhan, tapi kita juga bisa meneladani Daud dan Yusuf yang melakukan 
segala kehendak Tuhan. Lakukan segala kehendak Tuhan agar kita menyenangkan hati Tuhan 
dan menghasilkan buah Roh (Galatia 5:22-23). 

3. Punya integritas (Mazmur 15:1-5) 
Integritas memiliki makna bulat, utuh, tidak bercacat. Orang yang memiliki integritas di hadapan 
Tuhan bukan hanya tampil baik-baik di lingkungan Gereja, tapi juga di marketplace: di lingkungan 
sehari-hari, di rumah tangga, juga di sekolah/kuliah/usaha/pekerjaan. Orang yang berintegritas 
memiliki keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan tindakannya. 

APA YANG TERJADI KETIKA KITA HIDUP DALAM PERKENANAN TUHAN? 

1. Hidup dalam anugerah. 
Daud berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang 
ditutupi dosa-dosanya;  berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan 
Tuhan kepadanya." (Roma 4:6-8) Maukah Saudara mengalami seperti yang dialami Daud ini? 
Apa yang tidak bisa kita kerjakan, akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tangan Tuhan sendiri 
bekerja dalam kehidupan kita (1 Korintus 2:9). 

2. Terobosan-terobosan terjadi, Tuhan berperang ganti kita (2 Samuel 5:20). 

3. Curahan berkat, mujizat, hikmat, pengetahuan, dan kesukaan (Pengkhotbah 2:26). 

  KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN

Perkenanan Tuhan adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Dari pihak kita, mari kita melangkah 
dengan iman percaya, melakukan kehendak Tuhan, dan memiliki integritas. 
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 PENDAHULUAN 5 menit

Dalam ayat ini, Paulus membandingkan antara Saul dan Daud, bahwa Saul telah disingkirkan 
Tuhan dan mengangkat Daud sebagai raja karena Allah mendapati Daud adalah pribadi yang 
berkenan dan melakukan segala kehendak Allah pada zamannya. 

Arti nama Daud adalah beloved, yang dikasihi. Daud adalah anak laki-laki ketujuh bungsu dari 
keluarga Isai. Ketika kakak-kakaknya menjadi prajurit Kerajaan, Daud hanyalah seorang gembala 
domba yang bahkan tidak diperhitungkan ketika Samuel datang kepada Isai untuk mengurapi salah 
satu anaknya dengan nubuatan menjadi Raja yang akan datang. Daud akhirnya menjadi seorang 
Raja yang besar dan dikenang bahkan sampai dengan hari ini. 

 ISI DAN SHARING 30 menit

Apa yang menyebabkan Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia 
tidak diperhitungkan oleh bahkan keluarganya sendiri? 

ADA BEBERAPA PILIHAN HIDUP DAUD YANG BISA KITA TELADANI: 

1. Memilih untuk hidup intim dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan 
Mazmur 5:4 memberitahukan bahwa hati Daud dipenuhi kerinduan untuk menjumpai Tuhan 
lewat doa, pujian, dan penyembahan, dan menantikan Tuhan berbicara. Mengasihi Allah dengan 
sepenuh hati membawa kita untuk rindu berjumpa dengan-Nya dan menempatkan kita menjadi 
Pribadi yang intim dengan Yesus Kristus. 

2. Memilih untuk mengatasi persoalan bersama Allah 
Dalam sebuah peperangan dengan Filistin, ketika Daud melihat Goliat mencemooh Israel, Daud 
menunjukkan sikap rendah hati dan kebergantungan kepada Allah dalam menghadapi persoalan 
yang pelik. 1 Samuel 17:37a, Pula kata Daud: “TUHAN yang telah melepaskan aku dari cakar 
singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.”

3. Memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan 
Ketika Daud berkesempatan untuk membunuh Raja Saul yang membenci dirinya, bahkan Saul 
pernah melempar lembing untuk menancap tubuhnya ke dinding, mengejar-ngejar Daud untuk 
membunuhnya, Daud tegas menolak untuk membunuh Raja Saul. 1 Samuel 24:7, "Dijauhkan 
Tuhanlah kiranya dari padaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada 
orang yang diurapi TUHAN, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi TUHAN."

4. Memilih untuk bertobat ketika ditegor akan dosanya 
Setelah mengalami keberhasilan dan berkat yang melimpah sebagai Raja, Daud masuk dalam 
zona nyaman, dan terjadi peristiwa yang membuatnya jatuh dalam dosa dengan Betsyeba. 
Bahkan akhirnya Uria, suami Betsyeba, terbunuh karena akal muslihat Daud yang menempatkan 
Uria di garis depan peperangan. Namun Daud mau membuka diri dan mengakui kesalahannya di 
hadapan Tuhan. 2 Samuel 12:13, Lalu berkatalah Daud kepada Natan: "Aku sudah berdosa 
kepada TUHAN." Dan Natan berkata kepada Daud: "TUHAN telah menjauhkan dosamu itu: 
engkau tidak akan mati.

  KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN

Perkenanan Allah tercurah bukan untuk hati yang mulus tanpa cacat, tapi kepada orang 
yang mau bertobat dan intim dengan-Nya. Di hadapan kita ada banyak pilihan. Daud 
telah memilih sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ia menjadi pribadi 
yang berkenan di hadapan Tuhan. 
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 PENDAHULUAN

Kubu doa adalah benteng-benteng pertahanan rohani yang dibuat di tengah-tengah jemaat 
melalui kelompok-kelompok doa, untuk mulai memenangkan dan mempertahankan wilayah 
tersebut. 

Melalui kubu doa, dilakukan serangan terus menerus terhadap musuh-musuh rohani yang 
menguasai suatu wilayah. Melalui kubu-kubu doa, maka orang kuat di wilayah-wilayah dapat 
kita ikat, dan selanjutnya kita dapat merampas jiwa-jiwa dan berkat. 

 MENGENALI MUSUH

Dalam kubu pertahanan, kita perlu mengenali siapa musuh kita. Berikut adalah gambaran 
tentang musuh kita (iblis): 

1. Makhluk ciptaan (malaikat) yang jatuh ( ) 
2. Lebih kuat dari manusia, tetapi tidak lebih kuat dari kita yang di dalam Kristus 

( ) 
3. Tidak maha hadir dan tidak maha tahu ( ) 
4. Tidak dapat melawan nama Yesus dan darah Yesus ( ) 
5. Bapa segala pendusta ( ) 
6. Pencuri, pembunuh, pembinasa ( ) 
7. Pendakwa ( ) 

Hirarki Iblis ( ): 
1. Pemerintah-pemerintah, yaitu roh-roh yang menguasai suatu negara

2. Penguasa-penguasa, yaitu roh-roh yang menguasai provinsi-provinsi 

3. Penghulu-penghulu, yaitu roh-roh yang mengikat suatu kota dengan dosa 

4. Roh-roh jahat di udara, yaitu roh-roh yang mengganggu anak-anak Tuhan dengan hal-hal 

yang sepele, tapi seringkali justru membuat anak-anak Tuhan jatuh. 

Hati-hati dengan 4 senjata iblis (4D): 
1. Delays (penundaan) 
2. Deceive (penipuan)  
3. Distraction (pengalihan perhatian, broken focus) 
4. Disappointment (kekecewaan)  

 DOA DALAM KUBU DOA

Doa-doa yang didoakan dalam kubu doa adalah: ( ) 

1. Doa minta ampun dan minta perlindungan darah Yesus  
2. Doa syafaat  
3. Doa peperangan (pemetaan, pengintaian, dan doa keliling). Bila memungkinkan, buat 

dan doakan daftar nama-nama RT/RW/Kelurahan/Kecamatan sesuai jemaat . 

 TEMPAT DAN JUMLAH

Kubu doa dapat dibuat di mana saja, di mana 2-4 orang bersama berdoa untuk 
wilayah mereka dengan dipimpin oleh seorang Pendoa atau Gembala . 


