


25 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENJADI UMAT KESUKAAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 33:12 Berbahagialah bangsa, yang Allahnya 
ialah TUHAN, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi 
milik-Nya sendiri!  
 
Merupakan satu ujian iman yang sulit bagi Andi ketika ia 
harus memilih antara panggilan Tuhan menjadi fulltimer 
dan kontrak kerja senilai ratusan juta rupiah. Andi sadar 
ketika ia memilih panggilan Tuhan, ia mungkin akan 
menghadapi kesulitan ekonomi dalam beberapa bulan 
ke depan. Namun ia membulatkan keputusannya 
menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu dan berserah 
kepada Tuhan. Suatu malam, Andi kehabisan susu untuk 
anaknya yang masih bayi. Ia tidak mau meminta 
bantuan kepada siapa pun dan hanya berpesan kepada 
istrinya untuk membuatkan teh manis jika anaknya 
meminta susu. Hanya kepada Tuhan Andi 
mengutarakan kesulitan yang dihadapinya.  
 
Malam itu, Andi membuang kotak susu yang telah 
kosong. Walau ia tidak tahu bagaimana Tuhan akan 
menolongnya, tetapi Andi mengucap syukur karena 
Allah yang ia sembah adalah Allah yang tidak pernah 



terlambat. Sekitar pukul enam pagi, anak Andi 
menangis. Ia pun menuju dapur hendak mengambil teh. 
Namun ia terkejut saat melihat sekotak susu ukuran 
jumbo di atas meja makan. Istrinya lalu bercerita bahwa 
semalam ibunya tergerak untuk membelikan susu untuk 
cucunya ketika berbelanja di supermarket. Hari ini 
ibunya hendak bepergian ke luar kota dan 
menyempatkan singgah untuk memberikan susu 
tersebut pagi-pagi benar.  
 
Kita mengenal Daud sebagai orang yang dikenan dan 
disukai oleh Allah karena ketaatan dan cintanya kepada 
Tuhan. Dalam segala keadaan, ia selalu mengutamakan 
kehendak Tuhan. Meskipun terkadang Daud berkeluh 
kesah tentang kesesakan hatinya kepada Tuhan, tetapi 
selalu berakhir dengan memuji-muji Tuhan. Karena itu, 
meski Tuhan mengasihi semua orang, tetapi Daud 
mendapat tempat istimewa di hati Tuhan. Kita pun bisa 
mendapat anugerah besar sebagai umat kesukaannya 
Tuhan ketika kita menyerahkan hidup dan 
mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Iman dan 
kepercayaan kita akan membuat hati kita senantiasa 
dipenuhi dengan ucapan syukur dan pujian kepada 
Tuhan dalam segala keadaan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Adalah sebuah ANUGERAH BESAR kalau kita bisa 
menjadi umat KESUKAAN TUHAN. 



APLIKASI 
1. Bisakah Anda menjelaskan apa arti dari 

kesukaannya Tuhan?  
2. Menurut Anda, apa yang membuat seseorang 

menjadi umat kesukaannya Tuhan?  
3. Apa yang akan Anda lakukan supaya Anda menjadi 

kesukaannya Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami rindu untuk senantiasa 

menyenangkan hati-Mu. Meski terkadang kami gagal, 
tapi kami tidak akan menyerah untuk berusaha 

melakukan hal-hal yang berkenan dan menyukakan-
Mu. Terus ajar dan tuntun kami Tuhan, agar kami 

menjadi umat kesukaan-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 27-29 

2 Korintus 10 

 

 

 



26 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
ORANG YANG BERKENAN DI HATI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 19:15 Mudah-mudahan Engkau berkenan akan 
ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya TUHAN, 
gunung batuku dan penebusku. 
 
Pujian dan penyembahan adalah hal yang disukai 
Tuhan. Dia begitu menikmati ketika anak-anak-Nya 
memuji dan menyembah-Nya. Pemazmur menyatakan 
bahwa Tuhan berkenan dan sangat disenangkan atas 
pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh umat-
Nya.  Pujian dan penyembahan yang lahir dari 
kedalaman hati yang tulus adalah korban yang berbau 
harum di hadapan Tuhan.  Bahkan Daud 
menegaskan,  “… Engkaulah Yang Kudus yang 
bersemayam di atas puji-pujian orang Israel”  (Mzm. 
22:4).  
 
Ini juga menjadi menjadi alasan kenapa penting bagi kita 
untuk memuji dan menyembah Tuhan, selain karena 
kita diciptakan untuk memuji menyembah-Nya, 
ternyata Tuhan begitu berkenan terhadap pujian 
penyembahan sehingga Dia bersemayam di atasnya. Ya, 
Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang hanya 



berdiam diri di atas takhta-Nya di sorga mulia, tetapi Dia 
berkenan hadir, melawat, dan menyatakan hadirat-Nya 
di tengah-tengah umat yang memuji, menyembah, dan 
mempermuliakan nama-Nya.  
 
Saat perkenanan Tuhan datang atas kita, saat itulah Dia 
bekerja serta melepaskan kuasa-Nya untuk orang-orang 
yang memuji dan menyembah Dia:  kemenangan, 
kesembuhan, pemulihan, dan bahkan kekuatan untuk 
menghancurkan musuh. Karena itulah, kita harus 
mengenal Tuhan dan menyembah-Nya dengan segenap 
keberadaan kita. Jangan pernah berhenti memuji dan 
menyembah Tuhan!  Terlebih-lebih saat dalam 
pergumulan. Ketika kita menjadi kesukaan Tuhan, Dia 
pun akan mengambil alih peperangan kita, artinya 
Tuhan berperang ganti kita! 
 
RENUNGAN 
PERKENANAN Tuhan datang atas orang yang SUKA 
MEMUJI DAN MENYEMBAH Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda termasuk pribadi yang suka memuji 

dan menyembah Tuhan selama ini? Mengapa? 
2. Menurut Anda, mengapa perkenanan Tuhan 

datang atas orang yang suka memuji Tuhan? 
3. Bagaimana komitmen Anda agar perkenanan 

Tuhan datang atas kita? Tuliskanlah. 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur memiliki Engkau 

dalam hidup kami. Kami sungguh rindu hidup kami 
penuh dengan memuji dan menyembah Engkau. 

Karena begitu banyak perbuatan baik-Mu dalam hidup 
kami. Ajar kami agar hidup kami senantiasa 

menyenangkan-Mu dan mendatangkan perkenanan. Di 
dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Amsal 30-31 
2 Korintus 11:1-15 

 
 
 
 
 



27 APRIL 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PENYEMBAHAN YANG DISUKAI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 63: 2-3 Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku 
mencari Engkau, jiwaku haus kepada-Mu, tubuhku rindu 
kepada-Mu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada 
berair. Demikianlah aku memandang kepada-Mu di 
tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan 
kemuliaan-Mu. 
 
Menerima pujian adalah hal biasa bagi Risa. Ia cantik, 
pintar, dan berbakat. Ibarat bintang di langit, bisa 
dibilang ia adalah bintang yang paling bersinar dalam 
dunia perfilman. Lama-kelamaan, berbagai sanjungan 
yang ia terima pun terasa hambar. Bahkan, tak jarang 
Risa merasa semua itu hanyalah kata-kata manis agar 
mereka bisa menarik perhatiannya dan kemudian 
membuatnya memenuhi permintaan mereka. Entah itu 
dari hal kecil seperti mendapatkan tanda tangan dan 
foto bersama, agar ia bersedia melakukan wawancara 
eksklusif, tampil di acara tertentu, atau bergabung 
dalam macam-macam bisnis yang ditawarkan 
kepadanya. Namun rasanya berbeda ketika orang-orang 
terdekat Risa yang memujinya. Dari ekspresi wajah, 
nada suara, dan bahasa tubuh mereka, Risa bisa 



sungguh-sungguh melihat bahwa mereka tulus 
mengagumi dan bangga padanya. Itu sebabnya, Risa 
selalu mengingat-ingat mereka, dan tanpa mereka 
isyaratkan pun, ia selalu ingin memberikan mereka 
hadiah yang bisa membuat mereka tesenyum, 
menyediakan waktunya di tengah-tengah 
kesibukannya, serta memberikan bantuan apa pun 
tanpa diminta.  
 
Ya, bukan sekedar kata-kata, tetapi pujian yang keluar 
dari hati yang tulus mengasihi. Itulah pujian yang bisa 
menyentuh hati penerimanya. Demikian pula saat kita 
memuji menyembah Tuhan. Ketika kita datang ke 
hadapan-Nya, apakah kita memuji Tuhan hanya dengan 
bibir kita, atau kita datang dengan hati yang sungguh-
sungguh merindukan dan senang dekat-dekat kepada-
Nya?  
 
Satu hal perlu kita ketahui, hanya saat hati kita dekat 
kepada Tuhan, hati-Nya disenangkan. Hanya pujian dan 
penyembahan yang keluar dari hati yang intim kepada 
Tuhan, yang bisa menggetarkan hati-Nya. Ketika itulah, 
kita bisa menjadi kesukaan Tuhan. Mujizat 
penyembahan tercurah dari sorga dan kita pun akan 
melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu 
yang terjadi dalam hidup kita, bahkan yang terburuk 
sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. 
(MV.L) 



RENUNGAN 
Penyembahan yang disukai Tuhan adalah 
PENYEMBAHAN DENGAN KEINTIMAN kepada Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan penyembahan 

dengan keintiman kepada Tuhan?  
2. Mengapa Tuhan menyukai penyembahan dengan 

keintiman kepada-Nya? 
3. Bagaimana Anda bisa menyembah Tuhan dengan 

keintiman kepada-Nya? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ajari kami untuk bisa menjadi 

penyembah-penyembah yang menyenangkan hati-Mu. 
Kami rindu untuk bisa dekat dengan-Mu dan 

mengetahui isi hati-Mu. Biarlah melalui pujian 
penyembahan dan hidup kami, nama-Mu bisa 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Pengkhotbah 1-3 
2 Korintus 11:16-33 

 
 
 
 



28 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
HIDUP PENUH PUJI-PUJIAN KEPADA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 71:8 Mulutku penuh dengan puji-pujian 
kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu 
sepanjang hari.  
 
Awalnya, gembala itu hanyalah seorang gembala biasa 
yang banyak menghabiskan hidup di padang menjaga 
kawanan domba. Namun, siapa sangka gembala biasa 
itu akhirnya menjadi raja, bahkan salah satu raja yang 
terhebat di Israel yang pernah ada. Ya, ia adalah Daud, 
sang gembala yang dipilih Allah menjadi raja 
menggantikan Saul. Sedari muda, hidup Daud tidak jauh 
dari musik dan puji-pujian. Memainkan musik, menari, 
dan memuji Tuhan menjadi bagian dari keseharian Daud 
yang tidak pernah dilewatkannya. 
 
Daud begitu menyukai memuji Tuhan, setiap saat, 
setiap waktu, dalam keadaan apa pun, ia selalu memuji 
dan menyembah Tuhan. Sekalipun tertekan dan 
berbeban berat, ia tetap memilih selalu memuji Tuhan. 
Dalam sehari saja, Daud memuji Tuhan sebanyak tujuh 
kali. Tidak heran penyertaan Tuhan juga begitu luar 
biasa selama Daud hidup, karena Tuhan menyukai 



setiap puji-pujian yang Daud naikkan. Bahkan ketika 
Daud sudah menjadi raja, puji-pujian tetap keluar dari 
mulutnya, dan Pondok Daud pun dibangun pada masa 
pemerintahannya. Dari kitab Mazmur yang hampir 
sebagian besar ditulis oleh Daud, begitu banyak pujian 
yang kini bisa kita naikkan kepada Tuhan. 
 
Bagaimana dengan hidup kita selama ini? Sudahkah kita 
seperti Daud yang bisa selalu memuji Tuhan dalam 
setiap keadaan? Jikalau belum, hendaknya kita mulai 
menjadikan memuji Tuhan menjadi salah satu prioritas 
hidup rohani kita. Kita harus menjadikan memuji Tuhan 
bagian yang tidak bisa kita lepaskan dalam keseharian 
kita. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita 
menghampiri tempat Tuhan bertahta. Ketahuilah 
bahwa Tuhan sangat menyukai orang-orang yang 
hidupnya dipenuhi dengan puji-pujian kepada-Nya. 
Oleh karena itu, hiduplah selalu dengan puji-pujian 
kepada Tuhan, karena ketika kita menyukakan Tuhan 
dengan puji-pujian yang kita naikkan, maka mujizat 
penyembahan pasti akan kita alami dalam hidup kita. 
(LEW) 
 
RENUNGAN 
Tuhan senang kepada orang yang hidupnya PENUH 
DENGAN PUJI-PUJIAN kepada Tuhan. 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah hidup Anda sudah dipenuhi dengan puji-

pujian kepada Tuhan? Jika belum, mengapa? 
2. Mengapa Tuhan menyukai orang yang hidup penuh 

dengan puji-pujian kepada Tuhan? 
3. Bagaimaca cara Anda untuk  hidup penuh puji-

pujian kepada Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap 
kebaikan yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup 

kami. Kerinduan kami untuk selalu hidup penuh dengan 
puji-pujian kepada-Mu, agar hidup kami berkenan dan 
menyenangkan hatiMU. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Pengkhotbah 4-6 

2 Korintus 12 
 
 



29 APRIL 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
HIDUP YANG PENUH DENGAN PUJIAN DAN UCAPAN 

SYUKUR 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 10:10 Dan janganlah bersungut-sungut, 
seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari 
mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat 
maut.  
 
Seorang anak berumur sepuluh tahun bernama Jonas, 
tinggal di rumah besar bersama kedua orangtuanya. 
Setiap hari, menu makannya selalu istimewa, dan ia 
memiliki handphone canggih yang dapat ia mainkan 
setiap saat. Namun, di tengah-tengah kehidupannya 
yang enak ini, Jonas sering kali mengeluh—mengapa 
rumah kita tidak sebesar rumahnya Filbert, rumah 
mereka memiliki kolam renang di dalamnya; mengapa 
kita tidak makan ke restoran setiap hari seperti 
keluarganya Dona; mengapa aku tidak diberikan HP 
keluaran terbaru seperti Doni. Di tengah hidupnya yang 
penuh berkat, ia masih merasa tidak puas, sehingga 
hidupnya penuh dengan keluhan. 
 
Sering kali, kita melakukan hal yang sama seperti Jonas. 
Tuhan sudah memberikan kita berkat-berkat yang 



begitu luar biasa dalam hidup kita, tetapi kita bukannya 
bersyukur atas apa yang telah kita terima dari Tuhan, 
kita malah mengeluh kepada Tuhan atas apa yang tidak 
kita miliki. Sesungguhnya, Tuhan menyukai puji-pujian 
dan ucapan syukur yang kita naikkan kepada-Nya. Di 
tengah kekurangan dan keterpurukan sekalipun, Dia 
rindu kita datang dengan ucapan syukur dan 
mengagungkan nama-Nya. Bukan suasana hati yang 
sepi, lesu, kosong karena jarang ada puji-pujian, tetapi 
suasana hati yang penuh dengan ucapan syukur, 
perenungan akan firman Allah, serta puji-pujian yang 
mengalir dari hati, pikiran, dan mulut kita. 
 
Seperti itulah suasana kesukaan Tuhan! Mengapa? 
Karena inilah suasana sorga! Tuhan dipuji-puji, 
diagungkan, disembah, dipermuliakan! Inilah yang 
dipersembahkan Daud kepada Tuhan, yang lebih kita 
kenal dengan Pondok Daud. Itu sebabnya, Tuhan 
begitu mengasihi Daud dan menjadi kesayangan 
Tuhan. Oleh karena itu, mari bangun kehidupan yang 
penuh dengan pujian dan pengagungan, sehingga kita 
juga menjadi kesukaan Tuhan dan kita bisa mengalami 
segala mujizat penyembahan. 
 
RENUNGAN 
Di SORGA HANYA ADA PUJI-PUJIAN, pengagungan, 
dan ucapan syukur. TIDAK ADA TEMPAT UNTUK 
KELUHAN dan persungutan. 



APLIKASI 
1. Apa yang dapat membuat seseorang kehilangan 

hati yang menyembah dan memuji Tuhan? 
2. Menurut Anda, mengapa Pondok Daud sangat 

menyentuh hati Tuhan? 
3. Bagaimana cara membangun Pondok Daud yang 

benar dalam hidup Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, lawat hati kami sehingga kami memiliki hati 
yang kudus dan berkenan. Kami rindu boleh menjadi 
kesukaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Biar hidup 

kami penuh dengan puji-pujian dan pengagungan 
kepada-Mu. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Pengkhotbah 7-9 

2 Korintus 13 
 
 
 
 



30 APRIL 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

HATI YANG TERGERAK UNTUK TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 29:3 Lagipula oleh karena cintaku kepada 
rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala 
yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan 
ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan 
perak kepunyaanku sendiri 
 
Ada seorang lelaki diminta untuk mengecat sebuah 
perahu. Ketika ia mengecat perahu itu, ia menemukan 
sebuah lubang kecil di lambung perahu dan 
menambalnya diam-diam. Ketika pengecatan selesai, ia 
menerima upahnya lalu pulang. Dua hari kemudian, 
pemilik perahu mendatanginya dan memberikan uang 
tambahan yang bernilai sangat besar. Tukang cat itu 
terkejut dan berkata, "Aku sudah menerima upahku, 
Tuan.” Pemilik perahu itu merespons, "Ini bukan 
upahmu mengecat, ini untukmu karena sudah 
menambal lubang di lambung perahu itu." Si tukang cat 
lalu menyahut, "Tapi itu hanya hal kecil, tidak perlu 
memberi saya uang sebanyak ini." Si pemilik perahu pun 
bercerita, "Kemarin anak-anak saya pergi memancing 
dengan perahu itu. Ketika saya pulang dan menyadari 



mereka membawa perahu itu pergi, saya sangat kuatir, 
karena saya ingat perahu itu bocor. Saya lega ketika 
mereka pulang dengan selamat. Kemudian saya melihat 
lubang itu sudah ditambal. Engkau sudah 
menyelamatkan anak-anakku. Uang itu tidak cukup 
berarti untuk jasa yang kau bilang kecil itu."  
 
Seperti kisah si tukang cat, terkadang, kita tidak 
mengetahui inisiatif kecil kita bisa berdampak begitu 
besar. Inisiatif ini pun dimiliki Daud dalam membangun 
Pondok Daud. Tuhan tidak memerintahkannya, tetapi 
hatinya yang begitu mencintai Tuhan mendorongnya 
untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati 
Tuhan. 
 
Kalau kita diperintahkan Tuhan untuk taat dan setia, 
kemudian kita taat dan setia, maka itu baik. Akan tetapi, 
kalau tanpa diperintah Tuhan, kita melakukan sesuatu 
untuk Tuhan, itu luar biasa. Demikian juga dengan kita 
sekarang, ketika kita diharuskan untuk ikut Pondok 
Daud dan kemudian kita ikut, maka itu baik. Namun 
kalau tanpa perintah, lalu kita membangun Pondok 
Daud, maka itu akan menggetarkan hati Tuhan. 
Sehingga tidak bisa tidak, kita akan menjadi kesukaan 
Tuhan dan mujizat penyembahan beserta berkat-
berkat-Nya tercurah atas hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
Taat itu baik, tetapi melakukan sesuatu untuk Tuhan 
karena TERGERAK SENDIRI, itu luar biasa. 
 
APLIKASI 
1. Adakah pengalaman dalam hidup Anda ketika Anda 

tergerak sendiri dalam melakukan sesuatu untuk 
Tuhan? 

2. Menurut Anda, mengapa tergerak sendiri dinilai 
Tuhan sebagai suatu hal yang luar biasa? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
mengimplementasikan renungan hari ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, ajar kami untuk dapat taat dan setia 

kepada-Mu. Kami rindu, tidak hanya sekedar taat yang 
biasa-biasa saja. Namun kami rindu hati kami 

senantiasa tergerak sendiri untuk melakukan segala 
sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Pengkhotbah 10-12 

Galatia 1 

 



01 MEI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENDATANGKAN PERKENANAN TUHAN DALAM 

HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Amos 9:14 Aku akan memulihkan kembali umat-Ku 
Israel: mereka akan membangun kota-kota yang licin 
tandas dan mendiaminya; mereka akan menanami 
kebun-kebun anggur dan minum anggurnya; mereka 
akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan 
buahnya. 
 
Dalam kesesakan hatinya karena tak kunjung 
menemukan jalan keluar atas masalah yang sedang ia 
hadapi, Ibu Rita memutuskan untuk datang ke Pondok 
Daud. Ia memilih memuji dan menyembah Tuhan 
daripada menuruti solusi yang ditawarkan oleh dunia. 
Bukan tanpa bayar harga, setiap pergi ke Pondok Daud, 
Ibu Rita harus meninggalkan warungnya. Ia juga harus 
membawa anak-anaknya dengan berjalan kaki dari 
rumah menuju gereja. Keajaiban pun terjadi. Tuhan 
memberinya hikmat yang menuntunnya kepada 
seseorang yang akan membantunya tanpa imbalan apa 
pun. 
 



Kita mungkin tidak tahu bagaimana hati Ibu Rita saat 
menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan saat 
berada di Pondok Daud, tetapi dari kisahnya kita bisa 
menyimpulkan bahwa Tuhan disenangkan atas pujian 
penyembahannya, sehingga ia mendapatkan 
perkenanan Tuhan yang mendatangkan mujizat dalam 
hidupnya. 
 
Dalam Amos 9:14 Tuhan sudah berjanji akan 
memulihkan umat Israel. Kita pun juga akan mengalami 
pemulihan yang sama. Bagian kita adalah membangun 
kembali Pondok Daud yang menyenangkan hati Tuhan. 
Tidak secara kebetulan jika Tuhan tempatkan kita di 
gereja yang begitu memfasilitasi kita dalam 
membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Hampir 
di seluruh gereja lokal GBI Keluarga Allah, Pondok Daud 
onsite sudah kembali dibuka. Oleh karena itu, bangun 
diri kita untuk konsisten mengikuti Pondok Daud dan 
mempersembahkan pujian penyembahan terbaik kita 
untuk Tuhan. Percayalah, pujian penyembahan yang 
menyenangkan hati Tuhan akan mendatangkan 
perkenanan yang nyata dalam hidup kita, sehingga kita 
menjadi kesukaan-Nya dan Tuhan akan mendatangkan 
mujizat demi mujizat penyembahan atas kita.     
 
RENUNGAN 
Bangunlah Pondok Daud yang MENYENANGKAN 
TUHAN, sehingga PERKENANAN-NYA NYATA atas kita.  



APLIKASI 
1. Mengapa Anda membutuhkan perkenanan Tuhan 

dalam hidup Anda? 
2. Apa perkenanan Tuhan yang Anda rindukan terjadi 

dalam hidup Anda? 
3. Apa yang harus Anda lakukan untuk 

mendatangkan perkenanan Tuhan dalam hidup 
Anda?   

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami rindu untuk selalu 
menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap pujian 

penyembahan yang kami persembahkan berkenan di 
hadapan-Mu sehingga perkenanan-Mu semakin nyata 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
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