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LIFT UP YOUR EYES #2 - LAYANGKAN MATAMU #2 
TERUSLAH MENGETOK, PINTU AKAN TERBUKA 

BAGIMU! 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini saya ingin menyampaikan satu lagi pesan 
profetik bagi kita semua: Teruslah Mengetok, Pintu 
Akan Terbuka Bagimu! 
 
ISI: 
I. RAHASIA PINTU TERBUKA ADALAH TERUSLAH 

MENGETOK! 
a. Matius 7:7-8 "Mintalah, maka akan diberikan 

kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8 
Karena setiap orang yang meminta, menerima dan 
setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap 
orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. 

◼ Ini adalah Rahasia yang langsung diajarkan oleh 
Tuhan Yesus sendiri: Ketoklah, maka pintu akan 
dibukakan bagimu!  

b. Alasan BANYAK ORANG SELALU MENGHADAPI 
PINTU TERTUTUP ADALAH KARENA BELUM 
BELAJAR MENGETOK PINTUNYA!  

◼ Kesaksian: Suatu kali saya pergi berbelanja di 
supermarket bersama istri saya dan kita perlu beli 
daging ikan.  
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- Jadi ternyata, sama-sama menghadapi pintu 
tertutup yang sama, karena tidak mengetok, maka 
pintu tetap tertutup bagi saya.  

- Sebaliknya, istri saya tidak segan untuk mengetok, 
dan benar-benar ajaib: Pintu dibukakan baginya!  

- Saya melihat hal seperti ini terjadi lagi dan lagi dan 
lagi dalam hidup istri saya: Karena dia berani 
mengetok, maka pintu dibukakan baginya!  

◼ Jangan-jangan selama ini pintu terus tertutup bagi 
anda, karena anda belum sungguh-sungguh 
membulatkan tekad untuk mengetok pintunya?! 

c. YANG TERUS MENGETOK, PINTU TERBUKA 
BAGINYA 

◼ Orang-orang majus dari timur itu tidak henti-
hentinya mengetok pintu untuk menemukan Sang 
Bayi Juru Selamat Dunia yang baru saja lahir, dan 
pintu sungguh-sungguh dibukakan bagi mereka: 
mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka 
mempersembahkan emas kemenyan dan mur, dan 
mereka menerima keselamatan.  

◼ Murid-murid Yesus tidak henti-hentinya mengetok 
pintu hati semua orang supaya mereka menerima 
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat; itu 
sebabnya banyak pintu hati terbuka sehingga 
pertobatan jiwa besar-besaran terjadi.  

◼ Yabes mengetok pintu Surga dengan doanya yang 
pantang menyerah:  
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- 1 Tawarikh 4:10 Yabes berseru kepada Allah Israel, 
katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku 
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan 
kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi 
aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak 
menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan 
permintaannya itu. 

- Sebagian orang ragu berdoa seperti Yabes: mereka 
merasa sungkan sama Tuhan, sepertinya tidak 
Rohani kalau doa minta diberkati, minta tanah 
yang luas, dst. Itu sebabnya mereka tidak 
mengetok pintu Surga dengan penuh iman dan 
keberanian, akibatnya pintu terus tertutup bagi 
mereka.  

◼ Saya ajak anda ayo ketok pintu Surga (seperti yang 
diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti yang 
dilakukan oleh Yabes): Tuhan, berkati aku 
berlimpah-limpah, perluas daerahku / rumahku / 
tanahku / bisnisku / keuanganku, dan kiranya 
tanganMu menyertai aku, dan melindungi aku dari 
malapetaka / pandemi / kecelakaan, sehingga 
kesakitan tidak menimpa aku.  

- Saya percaya ketika anda mengetok pintu Surga 
dengan penuh keberanian seperti itu, maka Tuhan 
Yesus sendiri yang akan menggenapi janjiNya dalam 
hidup anda: Pintu Surga akan terbuka, tingkap 
langit akan terbuka, dan berkat-berkat akan 
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dicurahkan sampai berlimpah-limpah dalam hidup 
anda! 

◼ Kesaksian: Ada satu pelayan Tuhan Keluarga Allah 
yang mempunyai keberanian untuk mengetok 
pintu Surga secara luarbiasa supaya Tuhan 
memperluas rumahnya (memberikan rumah baru 
yang lebih luas).  

 
II. TAHUN INI, BUKAN HANYA 1 PINTU, TAPI BANYAK 

PINTU AKAN TERBUKA BAGI KITA!!! 
a. Kejadian 13:14-17 Setelah Lot berpisah dari pada 

Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram: 
"Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat 
engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan 
selatan, 15 sebab seluruh negeri yang kaulihat itu 
akan Kuberikan kepadamu dan kepada 
keturunanmu untuk selama-lamanya. 16 Dan Aku 
akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah 
banyaknya, sehingga, jika seandainya ada yang 
dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun 
akan dapat dihitung juga. 17 Bersiaplah, jalanilah 
negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab 
kepadamulah akan Kuberikan negeri itu." 

◼ Perhatikan baik-baik: Tuhan mau Abraham melihat 
timur, barat, utara, dan selatan! Tuhan juga mau 
Abraham menjalani negeri itu menurut panjang 
dan lebarnya! (Dengan kata lain, Tuhan mau 
Abraham belajar mengetok semua pintu yang 
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masih tertutup). Mengapa? Sebab semua pintunya 
akan terbuka, dan Tuhan akan memberikan negeri 
itu kepadanya! 

◼ Secara khusus, KITA PERLU BERDOA SUPAYA 
PINTU-PINTU YANG TERTUTUP, BISA DIBUKA 
KEMBALI: 

◼ Ini Pesan Profetik yang saya perlu sampaikan 
kepada anda: Ketoklah pintunya, maka tahun ini, 
semua pintu akan terbuka!  

b. JANJI TUHAN DI YESAYA 54:1-5 
◼ Yesaya 54:1 Bersorak-sorailah, hai si mandul yang 

tidak pernah melahirkan! Bergembiralah dengan 
sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak 
pernah menderita sakit bersalin! Sebab yang 
ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih 
banyak anak dari pada yang bersuami, firman 
TUHAN.  

◼ Yesaya 54:2 Lapangkanlah tempat kemahmu, dan 
bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, 
janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali 
kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-
patokmu!  

◼ Yesaya 54:3 Sebab engkau akan mengembang ke 
kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh 
tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-
kota yang sunyi.  

◼ Yesaya 54:4 Janganlah takut, sebab engkau tidak 
akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, 
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sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau 
akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak 
akan mengingat lagi aib kejandaanmu.  

◼ Yesaya 54:5 Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia 
yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam 
nama-Nya; yang menjadi Penebusmu ialah Yang 
Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh 
bumi. 

◼ Itu sebabnya Bangun Pondok Daud bagi Tuhan!!! 
Ini satu rahasia penting untuk mengetok pintu 
Surga!  

 
III. BANGUN PONDOK DAUD, MAKA PINTU AKAN 

TERBUKA BAGI ANDA!.  
a. 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. 

◼ Saya percaya bahwa Kunci Daud ini berbicara 
tentang Pondok Daud yang dinubuatkan akan 
dibangun kembali pada akhir jaman:  

b. Apa itu Pondok Daud? (Sebagian dari kita sudah 
familiar, tapi sebagian lagi mungkin belum terlalu 
memahami tentang Pondok Daud)  

◼ Singkatnya, PONDOK DAUD ADALAH TEMPAT 
PENYEMBAHAN YANG DIBANGUN OLEH DAUD 
BAGI TUHAN. Disinilah Doa, Pujian, Penyembahan, 
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Firman dinaikkan bagi Tuhan siang dan malam, 24 
jam sehari, dan 7 hari seminggu.  

c. Dalam hidup Daud sendiri, KARENA DAUD 
MEMBANGUN PONDOK DAUD (dan ini sangat 
menyukakan hati Tuhan), MAKA PINTU-PINTU 
TERUS TUHAN BUKAKAN LEBAR-LEBAR: 

◼ Daud mengalahkan singa dan beruang hanya 
dengan tangan kosong! Kalau Simson yang 
mengalahkan singa kita masih bisa percaya dan tidak 
heran, tetapi kalau kita dengar Daud mengalahkan 
singa, rasanya kita mungkin tidak percaya, tetapi 
itulah yang terjadi. 

◼ Daud, anak yang paling kecil dan tidak terlalu 
diperhitungkan, justru dipilih Tuhan dan diurapi 
sebagai raja di depan mata semua anggota 
keluarganya. 

◼ Daud mengalahkan pendekar Filistin yang sangat 
besar, yaitu Goliat dengan hanya membawa 5 batu 
sungai. 

◼ Karir Daud mengalami terobosan. Dari pemain 
kecapi istana, sekarang menjadi calon pemimpin 
besar di Israel. 

◼ 1 Samuel 18:5 Daud maju berperang dan selalu 
berhasil ke mana juga Saul menyuruhnya, sehingga 
Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal 
ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh 
pegawai-pegawai Saul. 
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◼ 1 Samuel 18:14  DAUD BERHASIL DI SEGALA 
PERJALANANNYA, sebab TUHAN menyertai dia. 

◼ 2 Samuel 8:6 Kemudian Daud menempatkan 
pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang 
Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada 
Daud dan harus mempersembahkan upeti. TUHAN 
MEMBERI KEMENANGAN KEPADA DAUD KE MANA 
PUN IA PERGI BERPERANG.  

◼ Artinya, karena Tuhan sangat disukakan dengan 
Pondok Daud yang dia bangun, maka pintu-pintu 
terus Tuhan bukakan lebar-lebar.  

d. Itu sebabnya ALKITAB MENUBUATKAN AKAN 
TERJADI PEMULIHAN PONDOK DAUD: 

◼ Kisah 15:16 Kemudian Aku akan kembali dan 
membangunkan kembali pondok Daud yang telah 
roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali 
dan akan Kuteguhkan,  

◼ Beberapa tahun yang lalu, ketika pertama kali saya 
menggerakkan Pondok Daud, dan anda meresponi, 
maka kita sungguh-sungguh mengalami pintu 
terbuka dan Banjir Mujizat terjadi.  

◼ Sebaliknya sebagian ORANG YANG TETAP 
KONSISTEN PONDOK DAUD, JUGA TETAP 
MENGALAMI KUASA TUHAN YANG LUARBIASA, 
BAHKAN LEBIH DAHSYAT DARIPADA YANG 
SEBELUMNYA.  
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PENUTUP: 
Marilah kita terus mengetok dan membangun Pondok 
Daud yang menyenangkan hatinya Tuhan, sebab akan 
ada banyak pintu dibukakan bagi kita. 


