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DAUD BERKENAN DI HATI TUHAN 
 

... Tentang Daud Allah telah 
menyatakan: Aku telah mendapat 
Daud bin Isai, seorang yang berkenan 
di hati-Ku dan yang melakukan segala 
kehendak-Ku. (Kisah 13:22) 
 

Daud adalah salah satu tokoh Alkitab 
yang paling terkenal. Kitab Ibrani 11 
menyebutkan Daud sebagai salah 
satu dari sekian banyak pahlawan iman. Daud dikenal dengan 
kemampuannya dalam berperang. Daud juga dikenal dengan parasnya yang 
rupawan, kepandaiannya dalam memainkan kecapi dan memuji Tuhan. 
Yang luar biasa adalah ia menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. 
 

Teladan Daud sehingga ia menjadi berkenan di hati Tuhan: 
 

1. Percaya penuh kepada Tuhan 
 

Ketika bangsa Filistin menantang bangsa Israel dengan menampilkan Goliat 
sebagai pahlawan mereka, banyak orang Israel menjadi ketakutan. Selama 
40 hari bangsa Israel diintimidasi oleh Goliat. Namun ketika Daud 
mendengar hal itu, ia berani melangkah untuk melawan Goliat karena ia 
sungguh percaya penuh kepada Tuhan setelah melihat Tuhan menolong 
ketika menjaga domba-domba milik ayahnya dari serangan binatang-
binatang buas. Dengan pengalaman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan, 
Daud mengalahkan Goliat. 
 

Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: “Engkau mendatangi aku 
dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau 
dengan nama TUHAN semesta alam, Allah segala barisan Israel yang 
kautantang itu. (1 Samuel 17:45) 

 

2. Intim dengan Tuhan 
 

Daud adalah seorang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Kita bisa 
melihat kumpulan doa-doanya di dalam kitab Mazmur (Mazmur 3-5, 9, 13, 

20, 38, 42, 51). Juga ketika Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum 
pergi berperang atau melakukan sesuatu (1 Samuel 23:2,4,12; 30:8; 2 
Samuel 2:1). Ayat-ayat tesebut menggambarkan betapa intimnya Daud 
dengan Tuhan. 
 

3. Bertobat sungguh-sungguh 
 

Ketika musim perang tiba dan seluruh pasukan Israel turut berperang tetapi 
Daud tidak ikut berperang dan ia sendirian di Yerusalem (2 Samuel 11:1), 
saat itulah ia berdosa dengan Batsyeba. Setelah Nabi Natan menegor Daud, 
ia tidak menunda-nunda untuk melakukan pertobatan. Pengakuan dosa 
yang ia lakukan pun tidak main-main. Ia melakukannya dengan sungguh-
sungguh. 
 

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari 
dosaku! Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa 
bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku 
telah berdosa dan melakukan apa yang Kauanggap jahat, supaya ternyata 
Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. (Mazmur 
51:4-6) 
 

Melalui keteladanan Daud, kita banyak belajar di dalam kehidupan untuk 
menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada 
kita, maka apa pun yang dipercayakan Tuhan pasti dibuat beruntung dan 
berhasil. 
 

ACTION: 
● Ajak anggota cool dalam hal yang manakah mereka mau meneladani 

Daud. 

● Doakan anggota cool yang telah jatuh dalam dosa untuk bertobat 

sungguh-sungguh agar dapat melihat karya Tuhan lebih lagi baik di 

dalam pelayanan, pekerjaan, kehidupan pribadi dan keluarga. 


