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CINTA YANG MENGHANGUSKAN #2 
KONEKSI HATI DENGAN RUMAH TUHAN 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan lanjutkan seri kotbah Cinta yang 
menghanguskan. Minggu lalu kita sudah belajar kenapa 
Daud memiliki hati yang sangat cinta rumah Tuhan. 
Rahasianya adalah karena di rumah Tuhan dia 
menemukan dan merasakan cinta yang besar dari 
Tuhan. Dia terbakar rasa cinta akan rumah Tuhan 
karena di rumah Tuhan, kasih Allah lebih dulu 
membakar dirinya. Hari ini saya akan lanjutkan dengan 
kotbah berjudul Koneksi Hati dengan Rumah Tuhan. 
Kalau saudara bisa menangkap rhema pesan Tuhan hari 
ini, maka saya yakin saudara akan semakin terbakar 
akan rumah Tuhan dan senantiasa menikmati open 
heaven dalam hidup saudara! 
 
I. DOA SALOMO KETIKA PENTAHBISAN BAIT ALLAH. 
a. 1 Raja-raja 8:28-29 28 Maka berpalinglah kepada 

doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya TUHAN 
Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-
Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini! 29 
Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang 
dan malam, terhadap tempat yang Kaukatakan: 
nama-Ku akan tinggal di sana; dengarkanlah doa 
yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. 
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 Yang kita baca ini adalah kisah dimana Raja Salomo 
dan orang Israel baru saja selesai menyelesaikan 
semua pembangunan bait Allah. 

 Saya berdoa hadirat Tuhan yang sangat luarbiasa 
akan terus ada atas gereja kita di berbagai kota dan 
di setiap ibadah orang bisa merasakan betapa 
pekatnya hadirat Tuhan. Bukankah itu yang sudah 
terus Tuhan kerjakan atas gereja kita. 

 Di momen itu, Salomo berdiri dan dia mewakili 
seluruh bangsa Israel mulai berdoa kepada Tuhan. 
Salomo berkata: dengarkanlah seruan dan doa 
yang hamba-Mu panjatkan! Kiranya mata-Mu 
terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam! 

b. Memang kita bisa berdoa di manapun bahkan 
kapanpun. Akan tetapi kita harus mengerti ketika 
sebuah tempat dikuduskan jadi rumah Tuhan, di 
mana doa pujian penyembahan terus mengalir, 
maka ada perhatian Khusus dari Tuhan untuk 
tempat tersebut. Mengapa? 

1. ADA URAPAN KORPORAT DI RUMAH TUHAN.  
 Di satu sisi, Yakobus 5:16b  Doa orang yang benar, 

bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 
 Tapi di sisi lain, Matius 18:19  Dan lagi Aku berkata 

kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini 
sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka 
itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. 

2. ADA KONEKSI HATI YANG KHUSUS ANTARA 
TUHAN DENGAN UMATNYA DI RUMAH TUHAN.  
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 Ketika sebuah tempat terus-menerus dipakai untuk 
berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, maka di 
tempat itu, terbuka akses Khusus ke Sorga, dan 
terbangun koneksi Khusus ke hati Tuhan.  

- Markus 11:17 Lalu Ia mengajar mereka, kata-Nya: 
"Bukankah ada tertulis: Rumah-Ku akan disebut 
rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini 
telah menjadikannya sarang penyamun!" 

 
II. MUJIZAT DI RUMAH TUHAN (karena ada koneksi 

Khusus antara Rumah Tuhan dan Sorga) 
a. Karena cukup panjang dan banyak, kali ini saya 

tidak akan baca semuanya dan membahas 
semuanya. Saya hanya cuplikkan beberapa poin 
dari doa Salomo kepada Tuhan di hari pentahbisan 
rumah Allah tersebut.  

 1 Raja-raja 8:33-34 33 Apabila umat-Mu Israel 
terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka 
berdosa kepada-Mu, kemudian mereka berbalik 
kepada-Mu dan mengakui nama-Mu, dan mereka 
berdoa dan memohon kepada-Mu di rumah ini, 34 
maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di 
sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan 
mengembalikan mereka ke tanah yang telah 
Kauberikan kepada nenek moyang mereka. 

- Jadi Salomo percaya bahwa RUMAH TUHAN 
ADALAH RUMAH PEMBALIKKAN! 
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 1 Raja-raja 8:35-36 35 Apabila langit tertutup, 
sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa 
kepada-Mu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan 
mengakui nama-Mu dan mereka berbalik dari 
dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka, 36 
maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di 
sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, 
umat-Mu Israel, — karena Engkaulah yang 
menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang 
harus mereka ikuti — dan Engkau kiranya 
memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah 
Kauberikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka.  

- Ketika langit tertutup, tidak ada hujan, seolah 
tidak ada berkat, kering bahkan yang adalah adalah 
langit tembaga yang membuat segala berkat 
terhalang, tetapi kalau orang Israel BERDOA DARI 
RUMAH TUHAN, MAKA TUHAN AKAN 
MENDENGARKAN DI SURGA, mengampuni dosa 
mereka dan akhirnya memberikan hujan kepada 
umat Tuhan! 

 1 Raja-raja 8:37-39 37 Apabila di negeri ini ada 
kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama 
dan penyakit gandum, belalang, atau belalang 
pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di 
salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau 
penyakit apa pun, 38 lalu seseorang atau segenap 
umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan 
permohonan di rumah ini dengan menadahkan 



Outline Kotbah Minggu, 14 Agustus 2022 – Cinta Yang Menghanguskan #2 

 5 of 7 

tangannya — karena mereka masing-masing 
mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri --39 
maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di 
sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan 
Engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan 
membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan 
segala kelakuannya, karena engkau mengenal 
hatinya — sebab Engkau sajalah yang mengenal 
hati semua anak manusia, —  

 1 Raja-raja 8:41-43 41 Juga apabila seorang asing, 
yang tidak termasuk umat-Mu Israel, datang dari 
negeri jauh oleh karena nama-Mu, -- 42 sebab 
orang akan mendengar tentang nama-Mu yang 
besar dan tentang tangan-Mu yang kuat dan 
lengan-Mu yang teracung — dan ia datang berdoa 
di rumah ini, 43 maka Engkau pun kiranya 
mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu 
yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai 
dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh 
orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi 
mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan 
Engkau sama seperti umat-Mu Israel dan sehingga 
mereka tahu, bahwa nama-Mu telah diserukan 
atas rumah yang telah kudirikan ini. 

- TANGKAPLAH RHEMA INI: BERDOALAH DI RUMAH 
INI, MAKA TUHAN KIRANYA MENDENGARKAN DI 
SORGA! 
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b. 1 Raja-raja 8:44-45 44 Apabila umat-Mu keluar 
untuk berperang melawan musuhnya, ke arah 
mana pun Engkau menyuruh mereka, dan apabila 
mereka berdoa kepada TUHAN dengan berkiblat 
ke kota yang telah Kaupilih dan ke rumah yang 
telah kudirikan bagi nama-Mu, 45 maka Engkau 
kiranya mendengarkan di sorga doa dan 
permohonan mereka dan Engkau kiranya 
memberikan keadilan kepada mereka. 

 Ini sangat menarik. Kali ini Salomo berdoa bagi 
orang-orang yang karena terpaksa tidak bisa 
berdoa di rumah Tuhan, tetapi mereka berdoa 
dengan berkiblat ke arah rumah Tuhan, ternyata 
Tuhanpun mendengarkan doa mereka. 

 Itulah sebabnya judul firman Tuhan hari ini adalah 
koneksi hati. Kalau saudara sungguh-sungguh 
memahami hal ini, mulai hari ini hidup saudara 
tidak akan jauh dari anugrah Tuhan. 

 Kesaksian: Ketika Pandemi melanda, dan semua 
gereja diharuskan untuk lockdown, itu adalah 
momen di mana banyak jemaat tidak bisa ibadah, 
dan kehilangan koneksi hati dengan rumah Tuhan.  

 
III. BAGAIMANA KITA BISA MENINGKATKAN KONEKSI 

HATI KITA DENGAN RUMAH TUHAN? 
1. MEMUTUSKAN UNTUK TERTANAM LEBIH DALAM. 
 Cara utama untuk kita bisa meningkatkan koneksi 

hati kita dengan rumah Tuhan adalah dengan 
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mengambil keputusan untuk tertanam di gereja 
lokal yang Tuhan tunjukkan. 

 Bukan sekedar jadi anak, tetapi jadilah anak yang 
terkoneksi dengan keluarga rohaninya. 

2. MENGEMBANGKAN HATI YANG MEMILIKI LEBIH 
LAGI. 

 Alasan sesungguhnya Tuhan Yesus marah melihat 
rumah Tuhan dijadikan seperti sarang penyamun 
adalah karena Dia punya rasa memiliki rumah 
Tuhan yang sangat besar.  

 Dimikian pula halnya dengan Daud: Rasa memiliki 
rumah Tuhan yang besar, yang memotivasi dia 
untuk membangun Pondok Daud bagi Tuhan, 
Bahkan Bait Suci yang megah bagi Allahnya.  

- Matius 6:21 Karena di mana hartamu berada, di 
situ juga hatimu berada. 

 Mulai sekarang kembangkanlah rasa memiliki 
rumah Tuhan seperti yang dimiliki oleh Daud dan 
Tuhan Yesus sendiri. 

 
PENUTUP: 
Miliki hati yang terus terkonek dengan rumah Tuhan 
dan terimalah semua impartasi rohani yang Tuhan 
sudah siapkan lewat gereja lokal saudara.  
 
 


