


7 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MERAIH TEROBOSAN BESAR BERSAMA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Tawarikh 14:8-17 
 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 14:11 Lalu majulah ia ke Baal-Perasim, dan 
Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah 
Daud: "Allah telah menerobos musuhku dengan 
perantaraanku seperti air menerobos." Sebab itu orang 
menamakan tempat itu Baal-Perasim. 
 
Seorang anak diajak ibunya ke konser piano 
Paderewski. Sang ibu berharap, dengan mendengar 
permainan sang maestro kenamaan di abad ke-20 itu, 
anaknya bisa lebih semangat belajar piano. Yang tak 
disangka-sangka, ketika ia sedang mengobrol, anaknya 
menyelinap ke atas panggung. Tepat sebelum layar 
dibuka, si anak duduk di depan piano dan dengan 
polosnya mulai memainkan lagu yang terdengar seperti 
“Twinkle, Twinkle Little Star”. Sungguh pemandangan 
yang mengejutkan sang ibu dan seluruh hadirin. 
Namun, sang maestro tetap tenang. Ia duduk di 
sebelah si anak dan berkata, “Jangan berhenti. 
Teruslah bermain.” Paderewski pun mulai 



mengetukkan jari-jarinya di atas tuts piano. Dengan 
segera, permainan solo yang canggung itu berubah 
menjadi pertunjukan duo yang mempesona. 
 
Seperti itu jugalah kita saat memainkan nada-nada 
kehidupan kita. Dalam menghadapi setiap tugas, 
tantangan, maupun persamasalahan, sering kalinya 
kita melakukan kesalahan. Tak peduli seberapa besar 
usaha dan niat kita, berbagai kelemahan serta 
kurangnya pengalaman menghalangi langkah-langkah 
kita. Kita pun membutuhkan campur tangan Sang 
Maestro Kehidupan. Hanya Dialah yang sanggup 
mengubahkan kelemahan menjadi kekuatan, 
kegagalan menjadi kemenangan, dan masalah menjadi 
mahkota.    
 
Inilah kunci kemenangan Daud. Kala ia baru naik 
takhta, bangsa Filistin maju menyerangnya. Tidak 
hanya sekali, tetapi dua kali. Setiap kalinya, ia bertanya 
kepada Tuhan langkah yang seharusnya ia ambil. 
Akhirnya, Daud bukan hanya menang, namanya pun 
termahsyur, sehingga segala bangsa takut kepadanya. 
Ya, saat kita merasa tidak mampu dan keputusasaan 
menggoda kita untuk menyerah, datanglah kepada 
Tuhan. Ikutilah Pondok Daud. Saat kita memuji dan 
menyembahnya, kita pun akan mendapati Tuhan Yesus 
duduk di sebelah kita dan berbisk, “Jangan berhenti.  
Teruslah bermain.” Benar, jangan menyerah. Ketika 



Tuhan beserta kita, kunci kemuliaan sesungguhnya 
sedang kita genggam, dan hanya tinggal waktunya saja, 
sampai mujizat Pondok Daud terjadi dalam hidup kita. 
(MV.L) 
 

RENUNGAN 
Hanya BERSAMA TUHAN, kita akan mengalami 
TEROBOSAN BESAR. 
 

APLIKASI 
1. Terobosan apakah yang sedang Anda nantikan 

dalam hidup Anda? 
2. Mengapa ketika kita bersama Tuhan, kita bisa 

mengalami terobosan besar? 
3. Bagaimana Anda bisa melibatkan Tuhan dalam 

setiap tantangan dan permasalahan Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tidak 
pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama 
kami. Ketika Engkau beserta kami, tak ada satu pun 
yang tidak bisa kami atasi, karena Engkaulah Tuhan 
yang berperang bagi kami dan sanggup memberikan 

kemenangan demi kemenangan ke dalam tangan 
kami. Ya Tuhan, biarlah semua terobosan yang kami 

raih bisa menjadi musik yang indah dan membuat 
banyak orang terpesona pada ajaibnya perbuatan-Mu 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan  17-19 
Markus 6:30-56 



8 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MUJIZAT YANG MEMBUKA SEMUA PINTU YANG 

TERTUTUP 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:11 Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka 
senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan 
tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan 
bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka 
ikut digiring sebagai tawanan. 
 
Ketika itu adalah masa resesi setelah Perang Dunia ke-
2. Dottie Walters dan suaminya memiliki dua bayi dan 
cicilan rumah. Berbekal pengalamannya sebagai editor 
di koran sekolah saat SMU, Dottie bekerja sama 
dengan koran lokal untuk membuat sebuah "Kolom 
Belanja" dan mencari toko-toko yang mau memasang 
iklan pada kolomnya. Namun, satu per satu kliennya 
membatalkan prospek iklan mereka. Hal itu karena 
Ruben Ahlman, pemilik toko yang paling populer di 
kota mereka tidak beriklan pada kolom Dottie. Dengan 
hati cemas, ia mendatangi Pak Ahlman, tetapi ia ditolak 
mentah-mentah. Merasa tidak sanggup berjalan 



pulang, Dottie memutuskan untuk membeli minuman 
di luar toko Pak Ahlman. Sementara memikirkan anak-
anaknya yang mungkin kehilangan rumah, air mata 
memenuhi mata Dottie.  
 
Saat itulah seorang wanita tua mendekatinya dan 
Dottie pun menceritakan semuanya. Dengan penuh 
simpati, wanita itu melihat kolom yang ditulis oleh 
Dottie. Lalu, sambil melihat ke dalam toko dan dengan 
suara yang bisa terdengar sampai ujung jalan, wanita 
itu berseru, "Ruben Ahlman, kemarilah!" Ternyata 
wanita itu adalah istrinya. Ia memerintahkan Pak 
Ahlman membeli iklan dari Dottie dan menelepon 
semua klien yang menolaknya. Itulah titik balik hidup 
Dottie. Sejak itu bisnis iklannya mengalami terobosan 
menjadi empat kantor dengan 285 karyawan yang 
melayani 4.000 kontrak iklan. 
 
Seberapa banyak dari kita yang saat ini berdiri di 
hadapan pintu-pintu yang tertutup? Hari ini, terimalah 
rhema firman Tuhan: Dia, yang memegang kunci 
kemuliaan, hendak memerintahkan pintu-pintu untuk 
terbuka bagi kita. Bukan hanya supaya kita dapat 
berjalan melaluinya, tetapi juga agar berkat-berkat-Nya 
bisa mengalir dalam hidup kita. Sebab, Tuhan ingin 
membalikkan keadaan kita dan menjadikan kita terang-
Nya. Sehingga orang banyak tidak lagi bisa 
mengabaikan kasih dan kuasa-Nya yang ajaib atas 



hidup anak-anak-Nya. Ya, inilah saatnya mujizat 
Pondok Daud dinyatakan dalam hidup kita. (MV.L) 
 

RENUNGAN 
Saat MUJIZAT TEROBOSAN datang, SEMUA PINTU 
yang tadinya tertutup dalam hidup kita akan TERBUKA. 
 

APLIKASI 
1. Pintu-pintu apa yang tertutup dalam hidup Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin membukakan 

pintu-pintu itu bagi Anda? 
3. Apa yang akan Anda lakukan sementara 

menantikan mujizat terobosan itu terjadi? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkaulah Allah yang dahsyat, yang 
mampu membukakan pintu-pintu yang terbuka. Kami 

percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau akan 
membalikkan keadaan kami dan mengantikan 

kehilangan-kehilangan kami dengan kemuliaan-Mu. 
Kami percaya, Engkau akan melaksanakannya segera 

pada waktunya. Sehingga kami pun bisa menjadi 
terang-Mu yang membawa banyak orang datang 

kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 20-22 
Markus 7:1-13 



9 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENDAPATKAN KUNCI TEROBOSAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Wahyu 3:7-13 
 
RHEMA HARI INI 
Wahyu 3:7 "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di 
Filadelfia: Inilah firman dari Yang Kudus, Yang Benar, 
yang memegang kunci Daud; apabila Ia membuka, 
tidak ada yang dapat menutup; apabila Ia menutup, 
tidak ada yang dapat membuka. 
 
"Bagaimana mungkin sebuah taman bisa ditutup?" 
Mary Lennox bertanya-tanya ketika ia mendengar 
tentang taman yang terkunci selama sepuluh tahun di 
rumah pamannya yang sangat besar. Saat ia berjalan-
jalan di taman, ia pun menemukan bahwa taman itu 
memiliki bagian yang terpartisi oleh dinding-dinding 
yang panjang. Ada taman bunga, kebun buah-buahan, 
dan taman untuk sayur-sayuran. Setelah menjelajahi 
taman-taman itu, ia menyadari adanya sebuah taman 
lain di balik salah satu dinding yang memanjang itu. Ia 
bisa melihat puncak pepohonan tinggi yang berada di 
dalamnya, tetapi ia tidak bisa menemukan satu pintu 



pun untuk memasukinya. Sepertinya, Mary sudah 
menemukan Taman Rahasia. 
 
Hari demi hari berlalu, sementara rasa penasaran Mary 
meninggi, ia berteman dengan seekor burung robin. 
Burung itu adalah satu-satunya yang sering keluar 
masuk ke dalam Taman Rahasia. Dengan pertolongan 
sang robin, ia pun menemukan kunci yang terkubur 
dalam tanah. Burung robin itu bahkan menuntunnya 
menemukan pintu tersembunyi di balik semak-semak, 
sampai akhirnya Mary menggunakan kunci itu dan bisa 
masuk ke dalam taman rahasia itu.  
 
Ya, untuk membuka pintu yang tertutup, kita 
membutuhkan sebuah kunci. Untuk mengalami 
terobosan besar, yang kita butuhkan bukanlah kunci 
biasa-biasa saja. Kita perlu kunci kemuliaan dari Tuhan. 
Yang mengetahui bagaimana kita bisa memperolehnya, 
tentu hanya Tuhan sendiri. Kita tidak bisa 
memperolehnya dengan kuat dan gagah kita sendiri. 
Tuhan baru akan memberikannya ketika kita berani 
berserah dan mengandalkan-Nya dengan sepenuhnya. 
Utamakanlah Tuhan dalam segala sesuatu dan setiap 
waktu. Tanggalkan segala kekuatiran kita dan buatlah 
waktu untuk datang menghadap-Nya di Pondok Daud. 
Saat kita menantikan Tuhan serta semakin intim 
dengan-Nya melalui pujian dan penyembahan, mujizat 
Pondok Daud akan semakin dinyatakan dalam hidup 



kita. Tuhan akan membuka pintu yang tidak bisa 
ditutup kembali oleh apa pun dan siapa pun juga. 
(MV.L) 
 

RENUNGAN 
Untuk dapat mengalami TEROBOSAN BESAR dalam 
hidup kita, kita membutuhkan KUNCI untuk MEMBUKA 
PINTU-PINTU yang tertutup. 
 

APLIKASI 
1. Kunci apakah yang Anda butuhkan saat ini?  
2. Mengapa Anda membutuhkan kunci itu? 
3. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kunci tersebut? 

Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang 

besar atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang 
menuntun langkah-langkah kami dan membukakan 

pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kami, sehingga 
kami bisa mengalami setiap terobosan yang kami 

butuhkan dalam hidup kami. Biarlah semua terobosan 
yang kami alami Kau pakai untuk menyatakan 

kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 23-25 
Markus 7:14-37 



10 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUNCI TEROBOSAN BESAR DALAM HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 24:1-10 
  
RHEMA HARI INI 
Mazmur 24:7-8 Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu 
gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang 
berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan! 
"Siapakah itu Raja Kemuliaan?" "TUHAN, jaya dan 
perkasa, TUHAN, perkasa dalam peperangan!" 
 
“Berhenti! Jangan ganggu teman-temanku!” seru 
bocah laki-laki berumur enam tahun. Bocah itu 
memakai baju taekwondo dan topeng superhero. 
Dengan penuh keberanian ia menengahi teman-teman 
sekelasnya dengan beberapa remaja preman di taman. 
Sontak para preman itu menertawakannya dan 
mencopot topeng anak itu sambil bertanya, 
“Memangnya kalau kami tidak mau berhenti, kamu 
mau apa?” Sedikit gentar, bocah itu memperagakan 
suatu jurus dan berkata, “A… aku akan menumpas 
kalian!” Para remaja itu hendak mengatakan sesuatu, 
tetapi mereka tertegun sejenak, dan kemudian 
menepuk-nepuk kepala anak-anak itu. “Anak-anak 



baik, kalian lanjut bermain sendiri ya. Kakak-kakak 
harus pulang sekarang.” Setelah itu mereka langsung 
beranjak secepat kilat.  
 
Sorak-sorai segera meliputi bocah laki-laki itu dan 
teman-temannya. Mereka memuji-muji si bocah yang 
berhasil mengusir para penggangu mereka. Saat 
sedang bergembira, bocah itu menyadari kehadiran 
ayahnya. Sambil berlari mendapati sang ayah, ia 
berkata, “Ayah lihat tadi? Mereka takut pada jurus 
taekwondoku!” Ayahnya pun menaikkannya ke atas 
pundak dan berkata, “Anakku memang hebat!” Bocah 
yang sedang kesenangan itu jelas tidak menyadari, 
yang para preman itu takuti bukanlah dirinya, tetapi 
penampakan ayahnya yang berjalan mendekati 
mereka. Bukan saja ayahnya berbadan besar dan 
berotot, tetapi ia juga memakai baju taekwondo 
dengan ban hitam! 
 
Dalam hidup ini, ada kalanya kita menghadapi 
penghalang-penghalang besar yang tidak mungkin bisa 
kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Kita pun 
seolah-olah sedang berdiri di hadapan pintu-pintu 
raksasa yang menjulang tinggi dan kokoh. Namun, 
seperti bocah itu, kita memiliki satu Sosok yang 
kebesaran-Nya melebihi apa pun juga. Satu kata dari-
Nya, pintu-pintu sebesar dan sekuat apa pun juga akan 
bergetar dan terbuka dengan sendirinya. Ya, Dialah 



Allah, Bapa kita. Sang pemegang kunci kemuliaan. Bila 
Dia ada di pihak kita, mujizat terobosan besar pasti 
akan terjadi di hidup kita. (MV.L) 
 

RENUNGAN 
KUNCI TEROBOSAN dalam hidup kita adalah membawa 
RAJA KEMULIAAN masuk dan BERTAKHTA dalam 
hidup kita. 
 

APLIKASI 
1. Kunci terobosan apakah yang Anda butuhkan saat 

ini? 
2. Mengapa Anda perlu membawa Raja Kemuliaan 

masuk dan bertakhta dalam hidup Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat membawa Raja Kemuliaan 

masuk dan bertakhta dalam hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu 

ada di pihak kami. Meski kami tidak layak, tetapi 
Engkaulah yang melayakkan kami. Bapa, kami buka 

hati kami bagi-Mu. Masuklah dan bertakhtalah dalam 
hidup kami. Biarlah kami selalu hidup untuk melakukan 

kehendak-Mu, sehingga hidup kami bisa menjadi 
berguna bagi Kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Bilangan 26-28 

Markus 8 



11 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
RAHASIA UNTUK MEMILIKI KUNCI DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
2 Samuel 6:1-19 
 
RHEMA HARI INI 
2 Samuel 6:12Diberitahukanlah 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. 
 
Seluruh dunia dilanda kegemparan. Putri pewaris 
perusahaan raksasa dari negara besar menikahi pria 
biasa dari negara yang tidak banyak orang tahu 
namanya. Padahal, begitu banyak pria kaya raya dan 
bahkan dari kalangan bangsawan yang ingin 
meminangnya. Dalam wawancaranya, sang putri 
menceritakan keresahannya untuk memilih seorang 
pria dari kalangannya sendiri. Ia ragu ada pria yang 
tulus mencintainya karena pribadinya, bukan karena 
harta dan kekuasaan keluarganya. Karena itu, ia pun 
iseng mencoba kencan online. 
 



Di sana ia memakai nama lain dan berpura-pura 
menjadi wanita sederhana. Ia pun berkenalan dengan 
banyak pria dari berbagai belahan dunia lainnya. Dari 
semua pria itu, hanya calon suaminya yang rela 
menyeberangi benua untuk berjumpa dengannya. 
Sejak pertemuan darat mereka yang pertama, 
hubungan mereka pun semakin serius. Namun, wanita 
kaya ini masih belum membuka identitas aslinya. 
Dalam dua tahun, sudah empat kali pria itu 
mendatanginya. Padahal untuk itu, ia harus menguras 
tabungan yang susah payah dikumpulkannya. Wanita 
itu pun berkata, “Ketika melihat bangaimana ia 
membuatku menjadi prioritas dalam hidupnya, aku 
tahu aku harus menikahinya.” 
 
Seperti putri pewaris tersebut, Tuhan pun senang 
ketika kita memprioritaskan-Nya bukan karena ada 
apanya, tetapi karena kita sungguh-sungguh 
mengasihi-Nya. Itu jugalah yang dilakukan oleh Daud. 
Ia begitu ingin dekat dengan hadirat Tuhan, sehingga 
dengan segala cara ia membawa tabut Allah ke 
Yerusalem dan membangun Pondok Daud. Satu hal 
perlu kita pahami, Pondok Daud bukanlah sekedar 
program atau aktivitas gereja. Pondok Daud 
adalahkesempatan untukmembangun hubungan 
dengan Tuhan. Ketika kita mau membayar harga, 
membuat waktu dan datang untuk memuji 
menyembah-Nya, hati-Nya pun disenangkan. Pada 



akhirnya, hati kita yang sungguh-sungguh mencari-
Nyalah yang akan menggetarkan hati Tuhan, sehingga 
Dia memberikan kunci kemuliaan-Nya ke dalam tangan 
kita dan mujizat Pondok Daud dinyatakan dalam hidup 
kita. (MV.L)  
 

RENUNGAN 
PONDOK DAUD adalah rahasia bagaimana kita bisa 
memiliki "KUNCI DAUD" yang akan membawa 
TEROBOSAN dan KEMENANGAN. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda rutin mengikuti Pondok Daud? 

Mengapa demikian? 
2. Mengapa Pondok Daud adalah rahasia untuk bisa 

memiliki Kunci Daud? 
3. Bagaimana Anda dapat lebih sungguh-sungguh 

mencari Tuhan lagi? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang 
besar dalam hidup kami. Kami mau lebih sungguh-

sungguh lagi mengasihi-Mu dan memprioritaskan-Mu. 
Biarlah Kau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 29-31 

 Markus 9:1-29 



12 OKTOBER 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MEMPERKUAT PEMBANGUNAN PONDOK DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 15:13-18 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 15:16-17Kemudian Aku akan kembali 
dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah 
roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan 
akan Kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari 
Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 
yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang 
melakukan semuanya ini, 
 
Sudah beberapa lama kekeringan meliputi seluruh 
permukaan bumi. Bertahun-tahun hujan tak pernah 
turun. Sumur-sumur kering kerontang. Danau berubah 
menjadi kolam-kolam kecil. Kekeringan ini pun 
membawa berbagai penderitaan bagi penghuni bumi. 
Suatu malam, sebelum pertemuan para pemimpin 
dunia, beberapa pemimpin desa dan kota 
mendapatkan mimpi yang sama. Dalam mimpi mereka, 
langit siang yang selalu nyaris tanpa awan setelapak 
tangan pun, perlahan-lahan dipenuhi mendung. Terik 



matahari yang menyengat meredup, bahkan lenyap, 
tersembunyi di balik tebalnya gumpalan-gumpalan 
awan. Hampir semua pemimpin itu beranggapan 
bahwa kesamaan mimpi mereka hanyalah kebetulan, 
karena mereka sama-sama mengharapkan hujan turun 
di bumi.  
 
Hanya satu pemimpin yang ketika kembali ke desanya 
berkata kepada penduduknya, “Tuhan berpesan, 
sebentar lagi hujan akan turun. Ayo kita bangun parit-
parit, perkuat bendungan-bendungan yang rusak, dan 
buka kembali semua sumur yang ditutup.” Tak berapa 
lama kemudian, angin tiba-tiba bertiup dengan 
kencang, dan tetesan air segera menjadi hujan deras. 
Selama tiga hari hujan membanjiri bumi. Setelah itu 
langit kembali tertutup. Kekeringan kembali merayapi 
bumi. Hanya di desa yang siap menampung hujan 
tersebut yang masih dilimpahi air. Seolah-olah tak ada 
habisnya. 
 
Seperti hujan yang turun, Allah hendak mencurahkan 
mujizat-Nya atas umat-Nya. Tuhan pun sudah 
memberikan rhema untuk membangun parit-parit 
mujizat, yaitu Pondok Daud. Bagaimana curahan 
mujizat itu dapat tinggal di tengah-tengah kita, 
tergantung bagaimana kita meresponinya. Saat Sang 
Pemegang Kunci Daud, kunci kemuliaan itu, melihat 
kita siap, Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit 



yang tertutup dan mujizat Pondok Daud pun akan 
semakin dinyatakan di tengah-tengah kita. Semakin 
lama semakin besar. Sampai tak ada lagi yang dapat 
mengabaikannya. Sampai semua lidah mengaku bahwa 
semua itu hanya bisa terjadi karena Tuhan yang 
berkarya. Sampai semua orang yang membutuhkan 
jamahan Tuhan dalam hidup mereka menoleh dan 
datang kepada-Nya. (MV.L) 
 

RENUNGAN 
Bagunlah Pondok Daud LEBIH MASIF LAGI di gereja 
kita, agar gelombang tsunami mujizat SEMAKIN 
MELANDA setiap kita dengan dahsyat. 
 

APLIKASI 
1. Menurut Anda, tempat apakah Pondok Daud itu?  
2. Mengapa Anda perlu terlibat dalam pembangunan 

Pondok Daud? 
3. Bagaimana Anda dapat terlibat lebih lagi dalam 

pembangunan Pondok Daud di gereja lokal Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas rhema-Mu untuk 

pembangunan Pondok Daud. Kami percaya, ada 
mujizat besar, dalam segala aspek hidup kami, yang 

tengah Engkau persiapkan, dan hendak Engkau 
curahkan di tengah-tengah kami. Persiapkan kami 
juga, ya Tuhan, untuk dapat menerima gelombang 



mujizat besar yang melanda kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 32-34 
Markus 9:30-50 



13 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBANGUN PONDOK DAUD SEPERTI DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 13:16-23 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 13:22b Tentang Daud Allah telah 
menyatakan: Aku telah mendapat Daud bin Isai, 
seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang melakukan 
segala kehendak-Ku. 
 
Perpustakaan selalu paling ramai waktu istirahat siang. 
Di antara murid-murid yang meminjam buku, ada 
seorang anak yang terbilang unik. Sementara yang 
lainnya membaca novel romantis atau cerita detektif 
yang mendebarkan, Linda selalu kedapatan memegang 
buku biografi. Penasaran, guru yang menjaga 
perputakaan bertanya kenapa ia hanya membaca 
biografi. Dengan mantap, Linda berkata, “Karena aku 
ingin menjadi orang yang sukses dan berdampak, jadi 
aku mencari tahu rahasia sukses orang-orang yang 
berhasil melakukannya.” 
 
Setiap kita tentu ingin sukses. Berhasil dalam studi dan 
karier, rumah tangga, berelasi dengan sesama, bahkan 



dalam pelayanan. Namun, seberapa sering kita 
berusaha begitu keras, tetapi malah terbentur 
kegagalan demi kegagalan? “Dari kemuliaan sampai 
kemuliaan” pun hanya menjadi sekedar lagu yang suka 
kita nyanyikan, tetapi tak kunjung terwujud. Tak sedikit 
dari kita yang mulai berpikir, mungkin itu karena kita 
masih penuh dengan kelemahan, kesalahan, dan 
kekurangan.  
 
Jika demikian, kita perlu mempelajari hidup Daud. 
Bukankah kehidupannya penuh dengan kemenangan 
demi kemenangan? Menariknya, meski Tuhan 
menyatakannya sebagai seorang yang berkenan di hati-
Nya dan melakukan segala kehendak-Nya, Daud 
bukanlah orang yang sempurna. Ia pernah menjadi 
orang yang diremehkan keluarganya sendiri. Ia juga 
pernah jatuh ke dalam dosa yang tak terbayangkan. 
Namun, Tuhan tetap memilihnya dan dari 
keturunannya lahir Juruselamat dunia, Yesus Kristus. 
Hal itu karena Daud memiliki hati untuk terus 
mendekat kepada Tuhan. Kerinduan hatinya bahkan 
mendorongnya untuk membangun Pondok Daud, 
tempat ia dan seluruh bangsa Israel bisa datang 
menyembah Tuhan dari dekat. Seperti Daud, 
hendaknya kita pun terus mendekat dan semakin 
mendekat dengan hadirat Tuhan. Sesibuk apa pun, 
buatlah waktu untuk datang ke Pondok Daud. Bahkan 
ikutlah memperjuangkan pembangunan Pondok Daud. 



Saat kita dekat dengan Tuhan yang memegang kunci 
kemuliaan, mujizat Pondok Daud tidak mungkin tidak 
dinyatakan dalam hidup kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Bangunlah Pondok Daud SEPERTI YANG DAUD 
LAKUKAN, maka KEMULIAAN TUHAN akan TERBIT atas 
setiap kita. 
 

APLIKASI 
1. Apakah yang dapat Anda pelajari dari Daud yang 

membangun Pondok Daud? 
2. Mengapa Anda perlu belajar dari Daud untuk 

membangun Pondok Daud? 
3. Bagaimana Anda dapat mempraktikkan apa yang 

Anda pelajari dari Daud? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk rhema-Mu akan 

Pondok Daud. Kami mau terlibat lebih lagi dalam 
pembangunan Pondok Daud. Bukan hanya untuk 

melihat kemuliaan-Mu terbit atas kami, tetapi juga 
agar kami bisa semakin mengenal isi hati-Mu bagi 

setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Bilangan 35-36 
Markus 10:1-31 
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