


09 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PINTU AKAN DIBUKAKAN SAAT KITA TERUS 

MENGETOK 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 7:7   "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; 
carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka 
pintu akan dibukakan bagimu. 
 
Alkisah di sebuah desa, tinggallah keluarga yang kaya 
raya. Rumah mereka besar dan halamannya pun luas. 
Pemilik rumah itu memiliki banyak pegawai yang 
bekerja untuknya. Bahkan anak-anak mereka memiliki 
pengasuh yang berbeda-beda. Namun, tetangga-
tetangga tidak ada yang berani datang dan masuk ke 
dalam rumah mewah itu, karena menurut mereka, 
pemilik rumah mewah tidak sembarangan 
membukakan pintu untuk tamunya. 
 
Hingga suatu kali, datanglah seorang pengemis ke desa 
tersebut. Ia merasa begitu lapar dan terhenti di depan 
halaman rumah mewah itu. Pengemis itu ragu-ragu 
sejenak. Apakah ia hendak meminta makanan kepada 
pemilik rumah itu atau melewatkan rumah itu? Namun, 
karena langit semakin gelap dan rintik-rintik hujan mulai 
turun, pengemis itu pun memberanikan diri menekan 



bel rumah tersebut. Satu kali, dua kali, tiga kali, tetapi 
pintu rumah itu tetap tertutup. Merasa semakin lemas 
dan kelaparan, pengemis ini pun tak henti-hentinya 
membunyikan bel rumah mewah tersebut. Hingga 
akhirnya, sang pemilik rumah pun keluar dan 
menghampiri pengemis itu. Melihat pengemis yang 
kelaparan itu, pemilik rumah bergegas membawanya 
masuk dan meminta pegawainya untuk menyiapkan 
makanan dan baju hangat untuk pengemis itu. 
 
Ya, saat kita bertamu ke rumah seseorang, pastilah kita 
akan mengetok pintu. Jika kita sudah mengetok satu kali 
tetapi pintu belum dibukakan, pastilah kita akan 
mengulanginya bahkan lebih keras lagi, hingga pintu 
dibukakan bagi kita. Demikian dengan hidup kita, jikalau 
saat ini kita sedang mengalami masalah baik dalam 
keluarga, keuangan, kesehatan, ataupun pekerjaan 
yang seakan-akan semua pintu tertutup bagi kita, 
janganlah menyerah. Teruslah mengetok pintu sorga 
dengan doa dan pujian penyembahan yang kita naikkan 
setiap saat. Saat kita terus mengetok, pintu apa pun 
yang seakan tertutup rapat, pasti akan Tuhan bukakan 
bagi kita. Sebab, Dialah pemegang kunci semua pintu 
kehidupan dan permasalahan kita. Oleh karena itu, 
layangkanlah mata kita ke atas dan lihatlah saat kita 
terus mengetok, pintu pasti akan terbuka bagi kita. 
(LEW)   
 



RENUNGAN 
TERUSLAH MENGETOK, karena dengan mengetok, 
PINTU AKAN DIBUKAKAN bagi kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah terus mengetok pintu dalam 

menghadapi masalah hidup Anda? Pintu 
permasalahan apa sajakah itu? 

2. Mengapa dengan terus mengetok pintu akan 
dibukakan bagi kita?  

3. Bagaimana Anda dapat terus mengetok pintu agar 
pintu tersebut dapat dibukakan bagi Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami 

agar terus mengetok pintu-Mu. Kami percaya saat 
kami sungguh-sungguh mengetok pintu-Mu, Engkau 

akan membukakannya bagi kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 1-3 

Matius 1 

 

 

 

 



10 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
BERANI MELANGKAH UNTUK MENGETOK PINTU 

TUHAN 

 
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. 
 
Sejak kecil Rena sudah jatuh cinta dengan dunia tari 
balet. Kebetulan rumahnya dekat dengan sebuah 
sanggar balet. Setiap kali ia hendak pergi ke suatu 
tempat maupun saat pulang, Rena dengan sengaja 
memilih jalan yang melewati sanggar tersebut. Ia sering 
secara diam-diam mengintip dari kaca jendela untuk 
melihat para penari balet yang sedang berlatih. Rena 
tidak memiliki keberanian untuk mengetok pintu 
sanggar itu dan masuk ke dalam, sekalipun ia sangat 
menginginkannya. Karena ia merasa tidak layak 
bergabung dengan para penari yang tampaknya dari 
keluarga yang berada, sedangkan ia hanya dari keluarga 
yang tidak mampu. Sehingga ia takut dengan 
pandangan orang yang akan menganggap rendah 
dirinya.  



Sampai suatu saat, ia sadar bahwa ia tidak akan dapat 
menggapai mimpinya jika ia tidak berani mengambil 
langkah pertama. Ia pun akhirnya memutuskan untuk 
memberanikan diri mengetok pintu sanggar tersebut. 
Singkat cerita, tahun demi tahun telah berlalu. Kini Rena 
telah menjadi seorang balerina profesional, bahkan ia 
telah berhasil menyabet berbagai penghargaan di 
negara-negara Eropa. Tak dinyana, Rena telah 
menghidupi lebih dari apa yang pernah dimimpikannya. 
 
Sering kali, kita berdoa meminta kepada Tuhan agar 
membukakan pintu-pintu baru dalam hidup kita. 
Namun, kita lupa bahwa sebelum pintu itu terbuka, 
kitalah yang harus terlebih dahulu mengetoknya. 
Seperti kisah di atas, apabila Rena di masa lalu tidak 
mengumpulkan keberaniannya untuk mengetok pintu, 
maka pintu-pintu pun tidak akan terbuka. Melalui 
renungan ini, kita kembali diingatkan bahwa apabila kita 
berani mengetok pintu, maka tidak hanya satu pintu 
saja yang akan terbuka, melainkan pintu-pintu lain yang 
bahkan tidak terpikirkan oleh kita pun akan dibukakan 
bagi kita, yang senantiasa melayangkan mata kepada 
Tuhan. 
 
RENUNGAN 
BUKAN HANYA SATU PINTU dibuka, tetapi SEMUA 
PINTU AKAN TERBUKA bagi kita yang BERANI 
MENGETOK. 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memberanikan diri untuk 'mengetok 

pintu' Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin agar kita 

berani 'mengetok pintu'? 
3. Renungkanlah apa yang sekiranya menghalangi 

Anda untuk 'mengetok pintu' dan apakah yang akan 
Anda lakukan untuk mengatasinya?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami sadar bahwa visi tanpa misi tidak akan 
berjalan. Kami juga tau bahwa iman tanpa perbuatan 

adalah mati. Oleh karena itu, kami mau memberanikan 
diri mengambil langkah untuk mengetok pintu. Karena 
kami yakin, apa pun yang akan terjadi di depan kami, 

kami pasti bisa melaluinya bersama-Mu. Dan kami 
percaya bahwa saat kami berani mengetok pintu, 

maka pintu-pintu yang baru akan dibukakan bagi kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 4-6 

Matius 2 

 



11 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BANYAK PINTU AKAN TERBUKA JIKA KITA TERUS 

MENGETOK 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 7:8 Karena setiap orang yang meminta, 
menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat 
dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu 
dibukakan. 
 
Setiap kali mengingat masa lalunya, Ryan merasa sangat 
berdosa, malu, dan menyesal. Hanya ada satu tekad di 
dadanya, bahwa ia tidak ingin mendukakan hati Tuhan 
lagi. Apa pun tantangannya, Ryan mau terus mengejar 
pengenalan akan Tuhan dan hidup seturut kehendak-
Nya. Ini bukanlah perkara yang mudah, sebab setelah 
bertobat, Ryan malah habis-habisan. Seluruh harta 
benda yang ia kumpulkan dengan cara yang salah, satu 
per satu hilang. Ia pun kini harus susah payah bekerja 
dengan hasil yang tidak seberapa. Namun, semua itu 
justru membuatnya semakin menenggelamkan diri 
dalam doa dan hadirat Tuhan. Ia senantiasa mengetok 
pintu sorga dan menantikan pertolongan Tuhan. 
 
Meski hidup jauh dari berkelimpahan, Ryan mendapati 
hidupnya sekarang lebih damai sejahtera. Ada sukacita 



dan kekuatan yang Ryan tahu, bersumber dari Allah. Ia 
melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib 
dalam hidupnya. Bukan saja keluarga intinya dipulihkan 
dengan luar biasa, hubungannya dengan orangtua, 
kakak, dan sanak saudaranya yang lain pun mengalami 
pemulihan. Sahabat-sahabat sejatinya kembali, dan ia 
berada dalam lingkungan pergaulan yang sehat, bahkan 
bisa ikut terlibat dalam pelayanan. Ryan sangat 
menyadari bahwa ini semua adalah kasih karunia Tuhan 
semata, yang Dia tambah-tambahkan sebagai bonus 
bagi kesungguhan hatinya.  
 
Jika kita mengetok sebuah pintu, maka kita pasti sudah 
mempunyai tujuan serta keinginan yang jelas. Kita 
merasa sangat membutuhkan sehingga akan berusaha 
bagaimanapun caranya supaya pintu dibukakan. Karena 
itu, kalau pada ketokan pertama belum mendapat 
jawaban, kita akan terus mengetok sampai pintu itu 
terbuka. Kabar baiknya adalah, tahun ini bukan hanya 
satu pintu yang akan terbuka, tetapi ada banyak pintu 
yang akan terbuka bagi kita, jika kita tidak menyerah 
dan terus mengetok. Seperti Ryan yang sebenarnya 
hanya mengetok satu pintu pertobatan, tetapi pintu-
pintu pemulihan, penyediaan, anugerah, dan kasih 
karunia pun ikut terbuka baginya. Karena itu, 
layangkanlah pandangan ke atas dan teruslah 
mengetok, karena akan ada lebih banyak pintu yang 
terbuka bagi kita. (PF) 



RENUNGAN 
Jika kita TERUS MENGETOK, bukan hanya kita akan 
mendapatkan pintu terbuka, tetapi PINTU-PINTU YANG 
TERBUKA BAGI KITA LEBIH BANYAK. 
 
APLIKASI 
1. Pintu apakah yang sedang Anda ketok sekarang ini?  
2. Ketika pintu itu tak kunjung terbuka, apa yang ada 

dalam pikiran Anda dan apa yang Anda lakukan?  
3. Setelah Anda terus mengetok, pintu-pintu apa saja 

yang Tuhan bukakan bagi Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-
Mu dalam hidup kami. Berilah kami hati yang kuat, 

teguh dan berani, untuk terus mengetok. Kami percaya 
janji-Mu ya dan amin, bahwa pintu pasti akan 

dibukakan bagi kami yang mengetoknya. Terima kasih 
Tuhan. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 7-9 

Matius 3 



12 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MEMIILIKI KEYAKINAN DALAM MENGETOK PINTU 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 10:11 Karena Kitab Suci berkata: “Barangsiapa 
yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan.” 
 
Sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka 
menyadari diri mereka telanjang, tetapi Tuhan 
membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang (Kej. 
3:21). Pada saat Ishak lahir, Hagar tidak lagi diinginkan 
oleh Abraham dan Sarah lalu diusir dari rumah, tetapi 
Tuhan memelihara Hagar dan memberikan janji yang 
luar biasa baginya (Kej. 21:14-20). Ketika Maria hamil, 
Yusuf mengira Maria tidak setia terhadapnya, tetapi 
Tuhan menutupi malu Maria dengan memberikan 
mimpi kepada Yusuf (Mat. 1:20). Terakhir, si wanita 
yang tertangkap basah berzinah dihakimi oleh massa di 
depan umum, tetapi Yesus membela dan mengampuni 
perbuatannya (Yoh. 8:10-11). 

Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan umat-Nya, 
sampai-sampai Dia harus menegaskan dan meyakinkan 
bahwa orang-orang yang menantikan Dia takkan 
mendapat malu.  Banyak orang Kristen sudah mengerti 
dan memahami kebenaran firman Tuhan ini, tetapi 



dalam praktik hidup sehari-hari, kita sering kali merasa 
kecewa dan marah kepada Tuhan, karena doa kita yang 
belum terjawab, pertolongan yang belum datang, atau 
kesembuhan yang kita harapkan belum kita alami.  Kita 
pun berhenti berharap, tak lagi bertekun dalam doa, tak 
lagi bersabar menanti-nantikan Tuhan untuk bertindak, 
bahkan kita mulai putar haluan mencari pertolongan 
dari sumber lain dan berpaling dari-Nya.  Kita inginnya 
semua serba cepat dan instan!  Kita ingin Tuhan 
bertindak menurut waktu yang kita tentukan! 

Jika hari ini ada di antara kita yang merasa sedang 
dipermalukan oleh situasi dan keadaan yang tidak 
sesuai dengan harapan kita, tetaplah percaya bahwa 
Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tidak berdiam diri. 
Bagaimanapun, Tuhan sendiri yang berfirman bahwa 
barangsiapa yang percaya kepada-Nya, tidak akan 
dipermalukan. Tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati-
Nya!  Menantikan Tuhan berarti berjalan dalam 
kebenaran dan iman.  Jika Tuhan belum menjawab doa-
doa kita, tetaplah bertekun menantikan Dia. Tetap 
arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan jangan ragu 
untuk mengetok pintu Tuhan, maka pintu akan terbuka 
bagi kita.  
 
RENUNGAN 
MILIKI KEYAKINAN dalam mengetok pintu, karena 
TUHAN TIDAK AKAN MEMPERMALUKAN kita. 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang membuat Anda ragu dalam mengetok 

pintu hidup Anda selama ini? 
2. Mengapa Anda perlu memiliki keyakinan bahwa 

Tuhan tidak akan mempermalukan Anda? 
3. Bagaimana Anda akan mengetok pintu 

permasalahan Anda mulai dari sekarang? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau adalah 
Bapa yang tidak akan pernah mempermalukan kami 
dalam pengharapan kami kepada-Mu. Kami percaya 

bahwa Engkau sendiri yang akan menuntun hidup kami 
dan membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup 

bagi kami. Pakailah hidup kami sebagai kesaksian 
hidup sehingga kemulian-Mu semakin nyata bagi 

orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 10-12 
Matius 4 



13 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PONDOK DAUD, TEMPAT UNTUK MENGETOK PINTU 

SORGA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Samuel 18:14 Daud berhasil di segala perjalanannya, 
sebab Tuhan menyertai dia. 
 
Sejak muda, Daud telah membangun hubungan yang 
sangat intim dengan Tuhan. Bahkan hal itu terjadi jauh 
sebelum ia diangkat menjadi Raja. Ketika ia menjalani 
hari-hari dalam penolakan oleh ayah maupun kakak-
kakaknya, ia justru menemukan Tuhan sebagai Bapa 
yang sangat mengasihi-Nya. Pujian dan penyembahan 
yang ia naikkan dalam segala situasi yang harus ia 
hadapi memberinya kekuatan. Itulah yang membuat 
Daud, setelah menjadi raja, begitu rindu membangun 
sebuah tempat untuk ia bisa memuji dan menyembah 
Tuhan secara khusus. Di pondok itulah, Daud 
membangun kedekatan yang semakin intim dengan 
Tuhan. Tuhan pun benar-benar disukakan, sampai-
sampai Dia sendiri yang menyebutkan akan 
memulihkan Pondok Daud yang telah roboh (Kis. 
15:16).  
Sejatinya, Pondok Daud bukan berbicara tentang suatu 
tempat, tetapi tentang sebuah komitmen dalam 
membangun hubungan yang begitu dekat dengan 



Tuhan, untuk semakin masuk dalam hadirat Tuhan dan 
berani mengetok pintu sorga SAMPAI SESUATU 
TERJADI. Hal ini jugalah yang dilakukan Daud setiap kali 
ia maju berperang. Ya, Daud memiliki dua pasukan, 
yaitu pasukan jasmani dan pasukan rohani. Pasukan 
jasmani akan maju ke medan perang secara fisik, yang 
artinya, tetap ada usaha yang dikerjakan untuk bisa 
menang dalam sebuah pertempuran. Namun, ada 
pasukan lain yang berperang secara rohani. Di Pondok 
Daudlah mereka maju menghadap Tuhan, 
mendeklarasikan janji Tuhan secara profetik dan 
merebut kemenangan di alam roh. Tidak heran jika 
Daud dan pasukannya SELALU mengalami kemenangan 
ke mana pun mereka berperang. Sebab ada Tuhan 
yang selalu ditinggikan, diagungkan, dan diutamakan. 
 
Bagi kita, inilah saatnya untuk bangkit kembali dan 
menegakkan Pondok Daud agar semakin kuat. Izinkan 
Tuhan ikut maju berperang bersama kita dan 
membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup di 
depan kita. Ini saatnya kita perbaharui komitmen kita 
kembali di hadapan Tuhan. Percayalah, ketika kita 
terus mengetok, Tuhan akan membukakan pintu bagi 
kita dan mencurahkan kemenangan atas hidup kita. 
Haleluya!  
 
RENUNGAN 
Dengan membangun PONDOK DAUD, maka PINTU 
AKAN DIBUKAKAN bagi kita. 



APLIKASI 
1. Masihkah Anda berkomitmen untuk membangun 

Pondok Daud/ hubungan pribadi Anda dengan 
Tuhan? Mengapa demikian? 

2. Kendala apa yang Anda hadapi untuk 
melakukannya dan bagaimana Anda mengatasinya 
selama ini? 

3. Bagaimana kita dapat semakin membangun Pondok 
Daud dan mengetok pintu sorga sampai sesuatu 
terjadi? Buatlah rekomitmen di hadapan Tuhan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, kami tahu yang Kau rindukan adalah kami 
semakin mendekat kepada-Mu. Itulah sebabnya 
mengapa Engkau begitu disukakan ketika kami 
komitmen membangun Pondok Daud. Dan ini 

komitmen kami, ya Tuhan, untuk lebih sungguh lagi 
menegakkan Pondok Daud bagi-Mu dan berani 

mengetok pintu sorga karena kami sungguh rindu 
kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 13-15 

Matius 5:1-26 

 

 

 



14 AGUSTUS 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PONDOK DAUD YANG BERKENAN DAN MEMBUKA 
PINTU SORGA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 16:1 Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu 
diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang 
Daud untuk itu, kemudian mereka mempersembahkan 
korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan 
Allah 
 
Raja Daud tercatat sebagai raja yang sukses, 
pemerintahannya kuat, dan peperangannya selalu 
berakhir dengan kemenangan. Kunci sukses raja Daud 
ada pada cara kerja yang berbeda dengan raja yang lain. 
Daud mengerti bahwa kemenangan yang sesungguhnya 
ada pada penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Daud 
memiliki dua pasukan dalam pemerintahannya. Satu 
pasukan tempur yang terdiri dari pahlawan-pahlawan 
perang yang gagah perkasa. Dan satu pasukan lagi yaitu 
pahlawan pujian penyembahan, yang terdiri dari orang 
Lewi yang melayani di hadapan tabut Allah di Pondok 
Daud, untuk memasyurkan Tuhan dan menyanyikan 
syukur dan puji-pujian. Kedua kelompok pasukan inilah 



yang menjadi kunci Daud untuk memenangkan setiap 
peperangan melawan musuh-musuhnya. 
 
Rahasia kemenangan Daud adalah contoh yang nyata 
yang sudah semestinya menjadi tuntunan bagi kita 
semua untuk meraih kesuksesan dan kemenangan atas 
peperangan kita masing-masing. Apapun peperangan 
kita, kuncinya adalah penyertaan Tuhan pada kita. 
Asalkan Tuhan ada di pihak kita, tidak akan ada lawan 
yang dapat menahan kemenangan kita. Kita harus 
belajar berperang dalam dua dimensi sekaligus. 
Memenangkan peperangan alam Roh dan meraih 
kemenangan di alam nyata.  
 
Hari ini Tuhan mengingatkan kita lewat Rhema-Nya. 
Bangun pondok Daud kita, itulah cara mengetok pintu 
Surga. Asal pintu surga terbuka bagi kita, tidak akan ada 
yang bisa menutupnya. Fasilitas sudah Tuhan sediakan 
lewat gereja-Nya, Pondok Daud Keluarga Allah terus ada 
selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Kita 
dengan mudah dapat masuk dalam hadirat-Nya dan 
dengan bergabung secara online. Pondok Daud adalah 
tempat Doa, Pujian, Penyembahan dan Firman Tuhan 
disampaikan. Inilah sarana untuk kita mengetok pintu 
sorga, dan saat pintu surga terbuka maka pintu-pintu 
kesempatan pasti kita dapatkan. 
 
 



RENUNGAN 
Pondok Daud adalah tempat DOA, PUJIAN, 
PENYEMBAHAN, dan FIRMAN dinaikkan. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah membangun Pondok Daud 

dalam hidup Anda?  
2. Dampak apakah yang Anda alami ketika Anda 

membangun Pondok Daud? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa membangun Pondok Daud yang berkenan dan 
membuka pintu sorga dalam hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami rindu untuk terus membangun Pondok 
Daud yang menyenangkan hati-MU. Biarlah Engkau 

berkenan dan disukakan melalui apa yang kami 
lakukan, dan biarlah pintu-pintu anugerah-MU terbuka 

atas kami, sehingga kami bisa menjadi saksi untuk 
memuliakan nama-MU. Terimakasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 16-17 

Mat 5:27-48 

 

 



15 AGUSTUS 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBUKA PINTU MUJIZAT MELALUI PONDOK DAUD 

 
RHEMA HARI INI 
Amos 9:13 "Sesungguhnya, waktu akan datang," 
demikianlah firman TUHAN, "bahwa pembajak akan 
tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur 
penabur benih; gunung-gunung akan meniriskan 
anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. 
 
Dalam hidup ini, kerap kali kita menghadapi pintu-pintu 
yang tertutup di hadapan kita. Tak peduli sekeras apa 
pun usaha kita dan seberapa lama pun kita menanti, 
pintu-pintu tersebut tak kunjung terbuka. Mungkin itu 
artinya pintu tersebut memang bukan dimaksudkan 
untuk kita dan Tuhan ingin kita berbalik arah. Atau bisa 
jadi, selama ini kita telah mencoba membuka pintu-
pintu tersebut dengan cara yang salah. Ya, setiap pintu 
yang terkunci membutuhkan anak kunci yang tepat 
untuk membukanya. Bila kuncinya salah, wajar saja bila 
pintu-pintu itu tak pernah terbukakan bagi kita.  
 
Sementara setiap pintu permasalahan memiliki kunci 
yang berbeda-beda untuk membukanya, Tuhan Yesus 
memegang anak kunci induk yang dapat membuka 
segala jenis kunci di dunia ini (Why. 3:7). Saat Dia 



membuka kunci apa pun itu, maka tidak ada yang tidak 
akan terbuka. Demikian pula sebaliknya. 
Itulah Kunci Daud, yaitu akses untuk membuka pintu-
pintu yang selama ini menghalangi kemajuan kita dan 
menutup setiap pintu yang selama ini dipakai lawan 
untuk menyerang kita. Kunci Daud ini juga berbicara 
tentang hati Tuhan yang digetarkan oleh Daud melalui 
pujian penyembahan yang dibangun olehnya, yang 
kemudian kita kenal dengan nama Pondok Daud.  
 
Kalau kita merindukan memiliki kehidupan seperti 
Daud, yang senantiasa mengalami terobosan yang 
begitu luar biasa, bangunlah Pondok Daud dalam 
kehidupan kita. Ketika kita mengetok pintu hati Tuhan 
dengan tepat, maka segala pintu akan dibukakan-Nya 
bagi kita. Kehidupan kita tidak akan lagi kering tetapi 
berbuah lebat, dan akan datang waktunya banjir mujizat 
terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu, mulai hari ini, 
ambil komitmen untuk menyediakan waktu berdoa, 
memuji, dan menyembah Tuhan, sehingga hidup kita 
akan mengalami terobosan luar biasa seperti yang Daud 
alami. 
 
 
RENUNGAN 
BANGUN KEMBALI PONDOK DAUD, maka PINTU AKAN 
TERBUKA dan BANJIR MUJIZAT TERJADI. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membangun Pondok Daud dalam 

hidup Anda selama ini? Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa membangun Pondok Daud 

dapat membukakan pintu mujizat dalam hidup kita? 
3. Langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk 

dapat berkomitmen membangun Pondok Daud? 
Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami tahu bahwa berkat dan mujizat-Mu selalu 

Engkau sediakan bagi kami. Ajar kami untuk 
senantiasa memiliki hati yang rindu untuk membangun 

Pondok Daud, untuk menyembah dan memuji-Mu 
selalu, sehingga terobosan demi terobosan sungguh 

terjadi dalam hidup kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 18-19 

Matius 6:1-18 

 


