


14 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
RAHASIA TEROBOSAN TERBESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 15:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 15:16-17 Kemudian 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, 
 
Suatu keajaiban bagi Bapak Soewito untuk selamat dari 
semburan oli panas dari mesin kapal tempatnya 
bekerja di Dubai. Namun, luka yang dideritanya 
memaksanya untuk pulang ke Indonesia. Sementara 
itu, istrinya juga sudah berhenti dari pekerjaannya, 
sehingga mereka tidak memiliki pemasukkan sama 
sekali. Di tengah ketidakpastian, mereka menghadap 
Tuhan. Bukannya menerima rhema tentang pekerjaan, 
mereka justru menerima rhema untuk membangun 
Pondok Daud. Mereka tidak mengerti, tetapi belajar 
untuk taat. Hari demi hari berlalu. Tanpa mereka 



sadari, ketaatan mereka berbuah terobosan besar. 
Promosi demi promosi mulai Tuhan kerjakan. Mereka 
mendapatkan kesempatan untuk membuka counter 
ekspedisi yang sudah ternama di Indonesia. Mereka 
pun mendapatkan tempat yang strategis secara gratis. 
Tidak hanya sampai di situ, istrinya yang mencoba 
berbisnis baju online juga sangat diberkati, sampai bisa 
memiliki sebuah toko. Sementara toko lainnya sepi 
pembeli, ia terus kebanjiran pembeli.  
 
Seperti Raja Daud yang selalu ingin taat dan 
menyukakan hati Tuhan, itulah kualitas hati Bapak 
Soewito dan istrinya. Ketaatan mereka untuk 
membangun Pondok Daud yang menjadi kerinduan 
Tuhan akhirnya berbuah terobosan besar.  
 
Lalu bagaimana dengan kita? Adakah gelora dan 
kerinduan untuk membangun Pondok Daud yang 
sangat Tuhan rindukan? Tuhan berkata, di zaman akhir, 
Dia rindu membangun kembali Pondok Daud yang 
telah roboh. Jadi, mari responi kerinduan hati Tuhan. 
Buka hati lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus merevolusi 
hati kita, dan memenuhinya dengan hasrat-Nya. 
Percayalah, ketika kita taat untuk membangun Pondok 
Daud kesukaan Tuhan terlebih dahulu, Tuhan juga akan 
membangun pondok kerajaan kita. 
 
RENUNGAN 



PONDOK DAUD adalah RAHASIA TERBESAR untuk kita 
bisa selalu alami TEROBOSAN BESAR.  
 
APLIKASI 
1. Apa rahasia terbesar untuk Anda bisa selalu 

mengalami terobosan besar? 
2. Sudahkah Anda membangun Pondok Daud 

kesukaan Tuhan? Mengapa demikian? 
3. Bagaimana Anda bisa ikut membangun Pondok 

Daud?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami sangat 

bersyukur boleh hidup di zaman, di mana kebangunan 
rohani besar-besaran sedang Engkau kerjakan. Beri 
hati yang taat, bila perlu, revolusi hati kami dengan 

hasrat-Mu. Kami berkomitmen untuk taat membangun 
Pondok Daud kesukaan-Mu. Kami percaya, ketika kami 

taat melakukan bagian kami, Engkau juga akan 
melakukan bagian-Mu untuk memberikan terobosan 
atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 1-3 

Markus 10:32-52 



15 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KUALITAS HATI YANG MEMBAWA TEROBOSAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
1 Samuel 16:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
1 Samuel 16:7 Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada 
Samuel: “Janganlah pandang parasnya atau 
perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. 
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia 
melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat 
hati.” 
 
Dengan percaya diri, Naomi naik ke panggung 
pemilihan brand ambassador salah satu merek fashion 
ternama. Mendengar pujian demi pujian dari juri, ia 
sangat yakin akan menang. Apalagi ia menempati 
peringkat pertama dalam jajak pendapat di media 
sosial. Saat pengumuman pemenang dibacakan, 
betapa terkejutnya Naomi, ia bahkan tidak masuk 
dalam tiga besar. Alicia, gadis yang berasal dari desa 
terpencil dan memiliki penampilan yang sederhana 
justru terpilih. Di akhir acara, panitia memutar kembali 
video saat peserta dikarantina di asrama. Di dalam 
video tersebut terlihat jelas bagaimana kebaikan dan 



ketulusan hati Alicia terhadap peserta lainnya. Bukan 
hanya kepada peserta, Alicia juga sangat ramah dan 
hormat kepada panitia yang mendampingi mereka 
selama karantina. Menurut panitia, Alicia sangat 
mewakili merek dagang mereka.  
 
Saat Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi salah 
seorang anak Isai, Samuel mengira ia sudah 
menemukan calon raja yang diurapi Tuhan. Ia 
terpesona dengan paras dan perawakan Eliab yang 
tinggi. Namun ternyata Tuhan menolaknya. Malahan 
Tuhan memilih Daud, anak bungsu Isai  yang tidak 
masuk hitungan. Sejak diurapi oleh Samuel, Daud pun 
mengalami terobosan demi terobosan besar dalam 
hidupnya. 
 
Bila saat ini Anda sedang menantikan terobosan besar 
dalam hidup Anda, berhentilah menilai fisik maupun 
kepandaian Anda. Lebih dari kualitas fisik, milikilah 
kualitas hati seperti Daud. Saat bangsa Israel ketakutan 
melihat Goliat, Daud memiliki hati yang berani. Ia juga 
memiliki hati yang taat, hati yang setia, hati yang 
mudah mengampuni, rendah hati, hati yang mau 
melayani, dan masih banyak kualitas hati lainnya. 
Percayalah, saat kita sudah merevolusi hati kita sampai 
memiliki kualitas hati yang berkenan kepada Tuhan, 
maka kita akan mengalami terobosan demi terobosan 



besar dalam hidup kita, sehingga mujizat Pondok Daud 
juga terjadi dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
LEBIH DARI kualitas fisik, Tuhan melihat KUALITAS 
HATI. 
 
APLIKASI 
1. Terobosan besar apakah yang saat ini sedang Anda 

nantikan dalam hidup Anda? 
2. Mengapa Tuhan lebih mempedulikan kualitas hati 

daripada kualitas fisik? 
3. Bagaiamana Anda bisa merevolusi hati Anda untuk 

dapat memiliki kualitas hati yang berkenan di 
hadapan Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas terobosan besar 

yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami mohon, 
mampukan kami untuk merevolusi kualitas hati kami, 
sehingga memiliki kualitas yang berkenan kepada-Mu, 

agar kami bisa menikmati terobosan besar dalam 
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 4-6 

Markus 11:1-18 



16 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
SEPENUH HATI UNTUK TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yosua 14:6-15 
 

RHEMA HARI INI 
Yosua 14:14 Itulah sebabnya Hebron menjadi milik 
pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai 
sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah 
Israel, dengan sepenuh hati. 
 
“Kalau mau hidupmu berhasil, kamu harus 
memprioritaskan Tuhan,” kata seorang teman pada 
Juju. Setelah itu, Juju pun mulai rajin beribadah dan 
pelayanan. Setiap hari ia tak lupa berdoa dan membaca 
Alkitab. Namun, seiring waktu, ia tertimpa berbagai 
masalah pelik dalam pekerjaan, pacarnya 
memutuskannya, dan kedua orangtua yang sedang ia 
doakan keselamatannya malah ingin bercerai. Tak 
dapat menahan rasa kecewanya, Juju pun 
meninggalkan Tuhan.Inilah gambaran anak-anak Tuhan 
yang masih menyalahartikan kata-kata 
“memprioritaskan Tuhan”. Kita perlu memahami, kalau 
kita memprioritaskan Tuhan hanya supaya kita 



mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya 
keinginan kitalah yang tengah kita jadikan sebagai 
prioritas. Tidaklah heran, ketika hidup tidak berjalan 
sesuai dengan harapan, kita menjadi mudah kecewa 
kepada Tuhan. Bahkan menyalahkan-Nya.  
 
Dalam mengkuti Tuhan, sepatutnya kita mencontoh 
Kaleb. Di masa mudanya ia telah menerima janji Tuhan 
bahwa ia akan mendapatkan tanah pusaka. Namun 
kenyataannya, selama 45 tahun, janji itu tak kunjung 
tergenapi. Dalam penantian panjangnya, Kaleb tidak 
menjadi kecewa atau pahit hati. Malah, Alkitab 
mencatat bahwa Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan 
sepenuh hati. Ia bersabar menantikan waktu Tuhan 
dan pada akhirnya mendapatkan bagian yang 
dijanjikan kepadanya. 
 
Sikap hidup Kaleb menujukkan, meski ia mengharapkan 
apa yang Tuhan janjikan, segenap hatinya tetap tertuju 
pada Tuhan. Dengan kata lain, ia menjadikan Tuhan 
sebagai hartanya (Mat 6:21). Ya, sepenuh hati untuk 
Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya 
kesukaan kita. Entah kita mendapatkan apa yang kita 
doakan atau tidak. Entah gunung persoalan kita pindah 
atau tidak. Memang tidak mudah, itu sebabnya, kita 
membutuhkan revolusi hati. Percayalah, saat kita 
datang kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan 
raga, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan 



mendatangkan terobosan demi terobosan, sehingga 
mujizat Pondok Daud juga terjadi dalam hidup kita. 
(MV.L) 
 
RENUNGAN 
Jika kita SEPENUH HATI untuk Tuhan, Tuhan juga akan 
SEPENUH HATI untuk kita. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan 

sepenuh hati untuk Tuhan? 
2. Mengapa Anda perlu hidup sepenuh hati untuk 

Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat menjadi sepenuh hati untuk 

Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau setia 
ketika kami tidak setia. Engkau tetap menanti kami 

untuk sepenuhnya memandang kepada-Mu. Ya Bapa, 
kami mau hidup sepenuh hati untukmu. Bukan untuk 
mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi agar 
kami mendapatkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 7-9 

Markus 11:19-33 



17 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
REVOLUSI HATI BESAR-BESARAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 139:1-24 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 139:23 Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah 
hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku; 
 
Kakek Li sangat bangga dengan perusahaan kecap 
keluarganya. Perusahaan yang dibangun buyutnya itu 
sudah berdiri selama seratus tahun. Selain terkenal 
dengan cita rasanya yang lezat, perusahaan itu 
ternama dengan kejujuran dan kekeluargaannya 
terhadap para karyawan. Namun, lima tahun 
belakangan ini kesehatannya memburuk dan ia harus 
tinggal di rumah perisitirahatan. Kemudian ia mulai 
mendapatkan kabar tidak baik mengenai sikap anak 
cucunya terhadap para karyawan dan subkontraktor 
mereka. Merasa tidak tenang, Kakek Li mengadakan 
audit internal dadakan. Ia pun menemukan bukti-bukti 
kecurangan yang meningkat setiap tahunnya. Meski 
setiap anggota keluarga sudah meminta ampun, Kakek 
Li membulatkan tekadnya. Ia mempekerjakan tenaga 
profesional untuk posisi terpenting dan 



merestrukturisasi perusahaaan. Keluarga Kakek Li 
dicabut hak istimewanya dan diperlakukan sebagai 
karyawan biasa. Semua itu tidak mudah bagi Kakek Li, 
tetapi terbukti setelah itu perusahaannya berkembang 
secara luar biasa. 
 
Tak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Hari ini 
kita bisa bertekad hidup benar dan mengikut Tuhan 
dengan sungguh-sungguh. Namun, ketika kita 
menghidupi keseharian kita, dunia ini bisa saja 
mempengaruhi pikiran dan hati kita. Kita pun mulai 
terbiasa dengan kompromi-kompromi kecil yang 
semakin membesar kian harinya. Sadar atau tidak, 
semua itu pun mencemarkan niat tertulus kita 
sekalipun. 
 
Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan melihat hati, 
bukan apa yang dilihat manusia. Hanya ketika ia 
mendapati hati kita bersih, tulus, setia, dan taat, Dia 
akan mengerjakan terobosan dan mujizat-Nya dalam 
hidup kita. Itu sebabnya, mintalah Tuhan untuk 
menyelidiki hati kita dan memberitahukan apa yang 
perlu kita singkirkan dari dalam hati kita. Ya, seperti 
perusahaan Kakek Li, kita butuh merevolusi hati kita 
secara besar-besaran. Singkirkan segala tipu daya, 
pemberontakan, kebencian, iri hati, dendam, dan 
segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan 



dari hati kita. Baru setelah itu, mujizat Pondok Daud 
dapat dinyatakan dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Mintalah Tuhan MENYELIDIKI HATI kita, sehingga 
REVOLUSI HATI BESAR-BESARAN dapat terjadi dalam 
hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan revolusi hati?  
2. Mengapa Anda perlu merevolusi hati Anda besar-

besaran? 
3. Hal-hal apa sajakah yang harus Anda buang dari 

hati Anda supaya revolusi hati besar-besaran dapat 
terjadi pada Anda? 

 

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

mengetahui setiap sudut hati kami. Tidak ada yang 
tersembunyi bagi-Mu. Bantulah kami untuk membuang 
setiap hal yang tidak berkenan bagi-Mu, sehingga Kau 
dapati kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami pun 
bisa Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan10-12 

Markus 12:1-27 



18 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MOMEN TERAPI HATI  

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 40:1-18 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 40:4a Ia memberikan nyanyian baru dalam 
mulutku untuk memuji Allah kita.  
 
Sedari muda, Adit sudah menyukai musik. Beberapa 
lagu pun sudah diciptakannya. Kebanyakan lagu yang 
diciptakan dan dinyanyikan Adit merupakan ungkapan 
isi hatinya, yaitu kegalauan, ketakutan dalam menjalani 
hidup. Adit pun menjadi pribadi yang tertutup, 
pencemburu, dan temperamental. Itu dulu, kini setelah 
Adit mengenal Tuhan Yesus lebih lagi dan mengetahui 
tentang penyembahan, hidupnya mulai berubah. Adit 
mulai menjadikan penyembahan sebagai bagian yang 
tidak boleh dilewatkan dalam sehari saja. 
 
Adit sangat merasakan betapa pentingnya 
penyembahan dalam hidupnya. Karena ketika ia 
sampai lupa melakukan penyembahan, perasaan 
hatinya akan kembali lagi seperti dulu. Namun, dengan 
melakukan penyembahan Adit merasa lebih optimis 



menghadapi hari-harinya. Selain itu, dengan 
penyembahan ia merasa semakin dekat dengan Tuhan 
dan ia tahu itulah momen yang paling menyenangkan 
hati Tuhan. Bukan itu saja, tanpa disadarinya ia 
berubah menjadi pribadi yang ceria, penuh percaya 
diri, dan selalu berpikiran positif menghadapi apa pun. 
Bahkan banyak lagu rohani yang diciptakannya dan 
dinyanyikan sewaktu penyembahan, yang semakin 
menguatkan imannya. 
 
Ya, dalam hadirat Tuhan, sementara kita menyembah, 
kita akan menemukan kompas rohani, sehingga hati 
yang mulai serong dapat segera kembali ke arah yang 
tepat. Seperti yang dialami Daud. Sementara ia 
menyembah dan masuk dalam hadirat Tuhan, semua 
benih-benih yang tidak baik mati. Semua benih 
keserakahan dan kesombongan lenyap tak berbekas. 
Semua benih pahit hati dicabut sampai ke akar-
akarnya. Saat melakukan penyembahan, bisa saja kita 
datang dengan hati penuh beban, kecewa, lelah, dan 
sedih. Namun percayalah, selesai menyembah, kita 
akan menjadi pribadi yang hatinya dipulihkan bahkan 
diperbaharui oleh Tuhan. Oleh karena itu, jadikanlah 
penyembahan sebagai momen untuk menyenangkan 
hati Tuhan dan bukan sekedar hobi saja. Karena saat 
hati Tuhan disenangkan, revolusi hati terjadi dan 
mujizat Pondok Daud mulai dinyatakan. (LEW) 
 



RENUNGAN 
PENYEMBAHAN bukanlah momen menyalurkan hobi, 
melainkan MOMEN MENYENANGKAN HATI TUHAN, 
saat itulah MOMEN TERAPI HATI terjadi. 
 
APLIKASI 
1. Apakah tujuan utama Anda ketika melakukan 

penyembahan? 
2. Apakah Anda sudah menjadikan penyembahan 

sebagai momen untuk menyenangkan hati Tuhan? 
Jika sudah atau belum, mengapa? 

3. Komitmen apa yang dapat Anda ambil untuk 
menjadikan penyembahan sebagai momen untuk 
menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk diri 
sendiri? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mau menjadikan penyembahan 

sebagai momen untuk menyenangkan hati-Mu, bukan 
hanya hobi saja. Kami percaya di situlah terapi hati 

akan terjadi bagi setiap kami. Hati kami akan Engkau 
pulihkan melalui setiap penyembahan kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 13-15 

Markus 12:28-44 
 



19 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
BERENDAM DALAM HADIRAT TUHAN DI PONDOK 

DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 40:21-31 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-
nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan 
kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 
 
Mandi berendam air hangat adalah suatu terapi jitu 
untuk menghilangkan kelelahan. Selain membuat 
tubuh menjadi lebih bersih dan segar, berendam air 
hangat bisa membantu mengangkat kotoran-kotoran 
serta kelebihan minyak yang menempel di kulit. Tubuh 
akan terasa lebih bersih dan segar, otot-otot yang 
menegang pun menjadi kendur. Alhasil, pikiran kita 
akan menjadi lebih tenang dan nyaman. Pikiran yang 
semula penat, stress, dan depresi, menjadi lebih 
bahagia. 
 



Seperti itulah yang dialami oleh Juna. Kebetulan 
kantornya tidak jauh dari Pondok Daud. Tiap hari ia 
berangkat pagi-pagi sekali dan pergi ke Pondok Daud 
sebelum bekerja. Di sana Juna berdoa, memuji, dan 
menyembah Tuhan. Tak selalu Juna datang membawa 
permintaan atau pergumulan. Lebih sering ia hanya 
duduk diam, berendam dalam hadirat Tuhan dan 
menikmati atmosfer sorgawi. Awalnya Juna agak risi, ia 
merasa jadi orang yang cengeng dan mudah sekali 
meneteskan air mata ketika di Pondok Daud. Namun 
seiring waktu, Juna menyadari bahwa hatinya sedang 
dibentuk oleh Tuhan. Hatinya yang dulu sangat keras, 
sedang dilembutkan, tak heran ia jadi mudah sekali 
tersentuh. Juna seakan menemukan sumber kekuatan 
dan kesegaran baru setiap pagi. 
 
Berendam dalam hadirat Tuhan itu seperti menyedot 
segala kebaikan Tuhan, mengecap dan menyerap 
pribadi-Nya yang sangat manis. Saat kita datang dan 
menyembah Tuhan di Pondok Daud, satu per satu sifat, 
sikap, karakter, dan semua hati yang tidak baik 
dirontokkan. Kita akan mengalami revolusi hati. Semua 
hati yang kecil, hati yang suka bersungut-sungut, hati 
yang penuh amarah dan kebencian, hati yang pahit, 
semua akan dikikis habis. Hati yang tadinya suam-
suam, masih setengah-setengah untuk Tuhan, 
diubahkan jadi hati yang mengasihi Tuhan. Ya, sumber 
mujizat Pondok Daud adalah hadirat Tuhan yang begitu 



kuat terasa. Menjamah, memulihkan, menguatkan dan 
mengubah hati kita sedemikian rupa, hingga kita bisa 
memiliki kualitas hati yang menyenangkan Tuhan. (PF) 
 

RENUNGAN 
Berendam dalam HADIRAT TUHAN di Pondok Daud 
dapat MEMULIHKAN, MENGUATKAN, dan 
MENGUBAHKAN HATI yang suam. 
 

APLIKASI 
1. Ketika hati Anda merasa begitu letih lesu, apa yang 

biasanya Anda lakukan? 
2. Apa yang Anda rasakan saat berendam dalam 

hadirat Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat berendam dalam hadirat 

Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Engkau 

membangun kembali Pondok Daud, tempat kami bisa 
memuji dan menyembah Engkau, tempat kami bisa 

merasakan hadirat-Mu. Sungguh kami beroleh 
kekuatan dan pengharapan baru. Tuhan, bentuklah 

hati kami, beri kami hati yang baru. Hati yang 
berkenan dan menyenangkan-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 16-18 

Markus 13:1-20 



20 OKTOBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PONDOK DAUD MEMBAWA PERKENANAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 84:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 84:11-12a Sebab lebih baik satu hari di 
pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat lain; 
lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dari 
pada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan 
Allah adalah matahari dan perisai; kasih dan 
kemuliaan Ia berikan. 
 
Syair pujian yang dilantunkan di Pondok Daud itu 
begitu indah terdengar di telinga Dani. Padahal ia 
sudah sering mendengarkannya. Namun kali ini, di 
tengah suasana penyembahan Pondok Daud, hati Dani 
seakan bisa menyatu dengan pujian yang dinaikkan. 
Mata hatinya terbuka. Ia sungguh-sungguh melihat 
betapa besar kasih Tuhan kepadanya melalui setiap 
pujian yang dipersembahkan. Ia pun bisa merasakan 
keintiman dengan Roh Kudus. Hatinya disegarkan dan 
imannya dikuatkan. Semua itu adalah suatu hal yang 
tidak pernah ia dapatkan dari tempat lain. 
 



Bani Korah pun menuliskan mazmur tentang indahnya 
masuk ke dalam rumah Allah. Mereka membandingkan 
bahwa satu hari berada di pelataran rumah Allah 
adalah lebih baik daripada seribu hari di tempat lain. 
Mengapa demikian? Karena di tempat itulah, hadirat 
Tuhan yang bagaikan matahari dan perisai, sumber 
kasih serta kemuliaan, bersemayam penuh kuasa. 
Keindahan itulah yang dialami Dani di dalam Pondok 
Daud. Di Pondok Daud, Dani bisa merasakan hangatnya 
kehadiran Tuhan, ia dapat merasakan lembutnya 
jamahan kasih Tuhan, dan ia pun memperoleh sukacita 
pemulihan. 
 
Bagaimana dengan Anda? Bagi Anda yang rutin ke 
Pondok Daud pasti juga memiliki pengalaman yang 
serupa dengan Dani. Bagi Anda yang belum pernah ke 
Pondok Daud, mulai hari ini ambilah komitmen untuk 
rutin datang ke Pondok Daud. Masuklah lebih jauh ke 
dalam hadirat Maha Kudus Tuhan di Pondok Daud. 
Hampirilah dan sambutlah jamahan kasih Tuhan yang 
penuh kasih dan kemuliaan. Biarkan kasih Tuhan 
merevolusi hati Anda, sehingga semakin hari Anda bisa 
semakin bersungguh-sungguh datang kepada-Nya. 
Begitu Anda menerima perkenanan-Nya, hati Anda 
akan mengalami terobosan. Bersiaplah, karena setelah 
terobosan hati, pasti akan segera diikuti dengan 
banyak terobosan besar di semua aspek hidup Anda! 
 



RENUNGAN 
Membangun PONDOK DAUD bukanlah perkara sia-sia, 
sebab saat itulah Tuhan MENDANDANI HATI kita, 
sehingga kita BERKENAN KEPADA-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengambil bagian dalam 

membangun Pondok Daud? Mengapa demikian?  
2. Mengapa membangun Pondok Daud bukanlah 

perkara sia-sia? 
3. Bagaimana Anda dapat ikut membangun Pondok 

Daud? 
 

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

Mu atas hidup kami. Bapa, kami ingin ikut ambil 
bagian dalam pembangunan Pondok Daud. Sebab kami 

tahu, ada sesuatu yang besar yang hendak Engkau 
nyatakan melalui Pondok Daud. Persiapkan hati kami, 

Tuhan. Bereskan hati kami dari hal-hal yang kurang 
berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami Engkau 

layakkan dan mujizat Pondok Daud-Mu bisa terjadi 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 19-21 

Markus 13:21-37 
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