


08 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
CINTA AKAN RUMAH TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 2:17b "Cinta untuk rumah-Mu 
menghanguskan Aku." 
 
Apa yang ada dalam benak kita ketika mendengar kata 
'rumah'? Sebagian orang mungkin berpikir tentang 
sebuah bangunan yang cantik lengkap dengan 
tamannya. Sebagian lagi berpikir tentang ruang 
keluarga yang nyaman. Ingatan kita tentang kata 
“rumah” memunculkan suatu kerinduan yang 
mendalam terhadap suatu tempat, yang suasananya 
tidak bisa dibandingkan dengan tempat-tempat lain 
yang pernah kita datangi.  Rumah menjadi sebuah 
tempat perhentian bagi kita, di mana kita melepaskan 
kepenatan dan kelelahan setelah beraktifitas sepanjang 
hari.   

Perasaan inilah yang diungkapkan oleh Daud ketika ia 
terpaksa harus melarikan diri dari kejaran Saul. Daud 
sampai harus menyembunyikan diri ke negeri-negeri 
yang penuh dengan penyembahan berhala. Saat hatinya 
gundah gulana dan jiwanya begitu lelah, Daud sangat 
merindukan Rumah Allah (Maz 42:5). Ia teringat akan 



rumah dimana ia menemukan kedamaian dan cinta 
yang tak pernah ia dapatkan dari tempat lain. Api cinta 
Tuhan itulah yang membakar hati Daud sehingga ia 
begitu mencintai Rumah Tuhan.  

Jika kita disuruh memilih antara tinggal di rumah 
seindah impian namun seorang diri, atau di rumah yang 
sederhana tetapi bersama orang yang kita kasihi, pasti 
kita akan memilih yang kedua. Demikanlah, rumah cinta 
itu bukanlah soal gedungnya, melainkan kebersamaan 
yang kita nikmati dengan orang yang kita 
kasihi.  Kehadiran Tuhan bagi umat-Nya adalah alasan 
mengapa kita merindukan dan mencintai Rumah 
Tuhan. Biarlah cinta akan Rumah Tuhan membakar hati 
kita, sehingga kita selalu memiliki kerinduan untuk 
datang ke Rumah Tuhan. Mari ambil komitmen untuk 
terus merindukan suasana Rumah Tuhan yang penuh 
cinta dan kehadiran-Nya yang tidak terbatas bagi kita. 
(Rdf.) 

 
RENUNGAN 
Biarlah CINTA akan Rumah Tuhan MEMBAKAR di dalam 
hati kita. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Adakah rasa cinta pada Rumah Tuhan dalam hati 

Anda selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

cinta akan Rumah Tuhan? 
3. Bagaimana cara Anda mempertahankan rasa cinta 

Anda pada Rumah Tuhan? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, kami rindu senantiasa memiliki rasa cinta 
pada Rumah-Mu. Karena kami tahu, di Rumah-Mu 

sajalah kami menemukan kelegaan dan sukacita yang 
sejati. Hanya di Rumah-Mulah hidup kami dibangun 

dan semakin dikuatkan di dalam Engkau. Terimakasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus  kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
 Maleakhi 1-4; Wahyu 22 

 

 

 

 

 

 

 



09 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TEMPAT DIMANA KITA  MENIKMATI CINTA KASIH 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 52:10 Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang 
menghijau di dalam rumah Allah; aku percaya akan 
kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. 
 
Selepas SMA, Andrew meninggalkan kota kelahirannya 
untuk melanjutkan pendidikan dan bekerja di kota 
besar. Ayah dan ibu Andrew selalu merindukan 
kehadirannya. Mereka sering bertanya, kapan Andrew 
akan pulang menengok mereka. Setiap kedatangan 
Andrew selalu disambut dengan kehangatan cinta. 
Ibunya akan memasak berbagai makanan kesukaan 
Andrew dan ayahnya pun tampak gembira sekali. 
Mereka berdua berseri-seri dan seperti tidak ingin 
berhenti mengobrol dengan Andrew. Akan tetapi, meski 
diperlakukan seperti raja di rumah, Andrew tak lagi 
betah berlama-lama. Ia ingin segera kembali ke 
kehidupannya di kota. Kini setelah Andrew menikah dan 
memiliki seorang putra, ia baru mengerti apa yang 
dirasakan oleh orangtuanya dahulu.  



Ya, sebagai orangtua, kita pasti rindu mencurahkan 
kasih sayang dan cinta kepada anak kita. Terlebih jika 
anak kita sudah tidak lagi tinggal serumah dengan kita. 
Itu juga yang dirasakan oleh Bapa, yang selalu rindu 
akan kehadiran anak-anak-Nya di rumah-Nya. Alangkah 
sedihnya hati Bapa, jika kita anak-Nya tidak betah dan 
ingin segera meninggalkan rumah-Nya. Seperti para 
orangtua, Bapa pun tidak mengharapkan apa-apa dari 
kita. Dia tidak peduli jika kita datang dengan tangan 
hampa. Hanya dengan kehadiran kita saja hati Bapa 
sudah sangat disukakan.  

Seperti rumah orangtua yang penuh dengan cinta, 
Rumah Tuhan bukanlah sekedar tempat untuk 
beribadah. Di Rumah itu ada Bapa yang selalu mencintai 
kita. Mungkin keluarga jasmani kita tidak menyukai, 
bahkan menolak kehadiran kita, tetapi di Rumah Tuhan 
kita bisa menikmati cinta kasih Bapa yang selalu 
menerima kita. Bapa yang rindu memeluk kita dengan 
kasih-Nya dan memberi kita tempat berpijak. Sehingga 
kita bisa bertahan dan akhirnya menerima kekuatan. 
Saat kita mengerti akan kebenaran ini, hati kita akan 
terbakar oleh cinta yang menghanguskan. Pergi ke 
Rumah Tuhan bukan lagi hal yang membosankan, 
melainkan sesuatu yang sangat menyenangkan. (PF)  

 
 
 



RENUNGAN 
Rumah Tuhan bukanlah SEKEDAR TEMPAT BERIBADAH, 
tetapi tempat dimana kita bisa MENIKMATI CINTA 
KASIH TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah arti rumah Tuhan bagi Anda? 
2. Pengalaman kasih Bapa seperti apa yang pernah 

Anda nikmati di Rumah-Nya? 
3. Bagaimana Anda akan terus menjaga cinta Anda 

akan Rumah Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terimakasih atas Rumah-Mu. Rumah cinta 
tempat kami selalu bisa kembali dan menikmati cinta 
kasih-Mu. Meski kami datang dengan keadaan lesu 
dan berbeban berat, Engkau tidak pernah menolak 

kami. Justru cinta yang Engkau limpahkan membuat 
kami di segarkan dan beroleh kekuatan yang baru. 

Kiranya cinta kami untuk Rumah-Mu senantiasa 
membakar hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 1-3; Matius 1 

 

 



10 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
JANGANLAH MENJAUH DARI RUMAH TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 17:5b-6 …dan yang hatinya menjauh dari pada 
TUHAN! Ia akan seperti semak bulus di padang 
belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan 
baik; ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di 
negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 
 
Kisah seoang anak bungsu yang meninggalkan 
rumahnya dan meminta bagian warisan kepada 
bapaknya adalah salah satu perumpamaan yang 
diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Kita 
pasti sudah sering mendengar kisah ini diceritakan di 
gereja dan bahkan di Sekolah Minggu. Anak bungsu ini 
memboroskan harta warisannya dengan bersenang-
senang dan berfoya-foya  dengan teman-temannya.  
 
Setelah habis semua harta miliknya, terjadilah bencana 
kelaparan. Anak ini pun mulai kesulitan untuk biaya 
hidup, sehingga ia bekerja pada seorang majikan 
sebagai penjaga kawanan babi. Begitu lapar perutnya, 
sampai-sampai timbul seleranya untuk makan makanan 
babi. Akan tetapi tidak ada seorangpun yang 
memberikan kepadanya. Anak bungsu ini begitu 



menderita hidupnya. Saat itulah ia teringat akan rumah 
bapanya. Di sana ada banyak makanan dan cinta 
untuknya. Akhirnya anak bungsu ini menyadari 
kesalahannya dan mengumpulkan keberanian untuk 
kembali pulang ke rumah bapanya.  
 
Hari-hari ini, mungkin kita juga sedang mengalami 
pergumulan yang berat dalam hidup kita. Namun 
bukannya semakin mendekat kepada Tuhan, kita justru 
semakin menjauh dari Tuhan. Padahal, kalau posisi kita 
jauh dari rumah Tuhan, keadaan tidak akan berubah 
menjadi lebih baik. Justru keadaan akan menjadi lebih 
buruk dan semakin sulit. Oleh karena itu, pencobaan 
apapun yang sedang kita hadapi saat ini, janganlah 
menjauh dari rumah Tuhan. Karena hanya di dalam 
rumah Tuhanlah pertolongan itu ada. Rumah Tuhan 
adalah rumah penuh cinta  yang akan memulihkan 
keadaan kita dan menguatkan kita kembali. (LEW) 
 
 
RENUNGAN 
JAUH DARI RUMAH TUHAN tidak akan pernah 
membuat keadaan kita menjadi lebih baik. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah jauh dari rumah Tuhan? 

Mengapa? 
2. Mengapa jauh dari rumah Tuhan tidak akan pernah 

membuat Anda menjadi lebih baik? 
3. Bagaimana komitmen Anda agar tidak jauh dari 

rumah Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu tinggal di 
rumah-Mu dan mengalami hadirat-Mu yang kudus. 

Apapun yang terjadi, kami tidak mau jauh dari rumah 
Tuhan. Karena kami percaya, selalu ada pertolongan 
dan kekuatan di dalam Rumah-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 4-6; Matius 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PENTINGNYA TERTANAM DI RUMAH TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 4:16 Dari pada-Nyalah seluruh tubuh,  —  yang 
rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan 
semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-
tiap anggota  —  menerima pertumbuhannya dan 
membangun dirinya dalam kasih. 
 
Billy Graham dan Charles Templeton merupakan dua 
orang penginjil yang sangat disegani pada dekade tahun 
1940-an. Charles Templeton mengalami pertobatan di 
usia 20 tahun dan bertemu dengan Billy Graham pada 
tahun 1945. Mereka berdua tinggal dalam satu kamar 
dan selalu bermitra selama KKR di Eropa. Tetapi pada 
tahun 1957, Templeton mulai mengalami krisis iman. 
Pengaruh negatif dari teologi liberal yang meletakkan 
rasio di atas segalanya, membuat Templeton mulai 
mempertanyakan berbagai kebenaran dalam Alkitab. 
Baginya, jika kebenaran itu tidak dapat dimasukkan ke 
dalam akal pikirannya, itu bukanlah kebenaran. 
Akhirnya ia membuang firman Tuhan jauh-jauh dari 
dalam hatinya, bahkan juga meninggalkan rumah Tuhan 
berikut seluruh pelayanan yang sebelumnya 
dilakukannya bersama Billy Graham dan tim mereka.  



Kisah hidup Templeton menyerupai kisah tentang anak 
bungsu yang hilang. Anak bungsu ini berpikir akan punya 
hidup yang menyenangkan ketika ia meninggalkan 
rumah bapanya dan pergi ke negeri yang jauh. Tetapi 
tidak menunggu waktu lama, kehidupannya justru 
berbalik menjadi mengenaskan dan membuatnya 
menderita. Beruntung ia memutuskan kembali pulang 
ke rumah bapanya dan mendapatkan pemulihan. 

Pelajaran yang dapat kita ambil dari kedua kisah diatas 
adalah pentingnya tetap tertanam di Rumah Tuhan. 
Mungkin kita mengambil keputusan dengan emosi saat 
memutuskan untuk meninggalkan gereja. Kita berpikir 
akan lebih menyenangkan saat hidup tanpa harus 
tertanam di Rumah Tuhan. Tidak perlu beribadah, 
pelayanan, berpuasa, komsel dan lain sebagainya. 
Mungkin untuk sesaat rasanya memang  
menyenangkan, akan tetapi jika kita teruskan, maka 
keadaan kita justru akan bertambah buruk dan keluar 
dari rancangan Tuhan. Renungan hari ini mengingatkan 
kepada kita untuk tetap tertanam di rumah Tuhan 
seumur hidup kita, sehingga kita mengalami 
pertumbuhan rohani yang nyata. 

 
RENUNGAN 
Cinta Tuhan itu yang utama, tetapi TERTANAM DI 
RUMAH TUHAN juga tidak bisa diabaikan untuk 
PERTUMBUHAN ROHANI kita. 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda tertanam di Rumah Tuhan selama 

ini? Jika belum, apa alasan Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

tertanam di Rumah Tuhan seumur hidup kita? 
3. Apa komitmen Anda untuk tetap tertanam di 

Rumah Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, kami rindu tinggal dan tertanam di Rumah-
Mu. Sebab di sanalah kerohanian kami semakin 

bertumbuh. Kiranya api cinta kami akan Rumah-Mu 
terus berkobar, sehingga hidup kami boleh berbuah 

lebat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Kejadian 7-9; Matius 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENEMUKAN KEMBALI KASIH BAPA 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 15:20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada 
bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah 
melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas 
kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu 
merangkul dan mencium dia. 
 
Sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena 
Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang sungguh 
teramat baik dan selalu mengasihi anak-anakNya. Kita 
dapat melihatnya dari kisah perumpamaan yang Kristus 
sampaikan tentang anak yang hilang. Sekalipun anak 
bungsu itu telah memilih untuk meninggalkan bapanya 
dan menghabiskan harta miliknya, namun kemudian ia 
memutuskan untuk kembali pulang saat kondisinya 
sudah jatuh melarat. Sang bapa bukan saja sama sekali 
tidak mengungkit-ungkit kesalahan dan perbuatan 
yang menyakitkan hat yang telah dilakukan anak 
bungsunya itu, tetapi justru menyambutnya dengan 
tangan terbuka dan penuh kasih.  

Perumpamaan anak bungsu yang hilang 
menggambarkan kasih setia seorang bapa kepada 



anaknya yang tanpa batas. Dia bersukacita karena 
anaknya masih hidup dan kembali kepadanya. Bapanya 
mengampuni kesalahan anaknya dan tetap 
mengakuinya sebagai anak. Seperti itulah kasih Tuhan 
kepada kita yang sering menyakiti hati-Nya. Jika bapa 
di dunia saja melakukan hal demikian, terlebih Bapa 
kita di Sorga.  Ia yang disebut Maha Pengasih dan 
Penyayang, pasti akan menerima kita kembali apa 
adanya bagi setiap kita yang mau berbalik kembali ke 
rumah Tuhan.  

Bukannya kemarahan dan penghakiman, tetapi di 
rumah Tuhan kita bisa mendapatkan kembali hal yang 
pernah hilang dari hidup kita, yaitu kasih dan 
penerimaan! Inilah yang disebut dengan rumah Tuhan 
adalah rumah cinta! Tempat dimana kasih Bapa 
memenuhi dan memuaskan hati kita kembali. Inilah 
saatnya kita semua berbalik kembali pulang dan 
menetap di rumah Tuhan. Jangan sampai kita 
terjerumus tipu daya si jahat yang selalu menawarkan 
kepuasan daging kita untuk meninggalkan rumah 
Tuhan yang pada akhirnya hanya akan menjatuhkan 
kita.  

 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Tidak ada PENGHAKIMAN ketika kita KEMBALI KE 
RUMAH TUHAN, justru disitu KITA TEMUKAN KASIH 
BAPA yang sejati. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang membuat Anda ragu untuk kembali dan 

tertanam di Rumah Tuhan? 
2. Mengapa tidak ada tempat yang lebih baik dari 

berada dalam Rumah Tuhan? 
3. Bagaimana cara kita meresponi undangan Bapa 

untuk kembali ke Rumah-Nya? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa kami menyesal dan rindu untuk kembali tinggal 
tertanam di dalam rumah-Mu. Lembutkan hati kami 
agar kami memiliki keberanian untuk pulang kembali 

ke rumah Tuhan. Karena kami tahu, disaat kami 
kembali, kami akan menemukan kasih-Mu. Dalam 

nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 10-12; Matius 4 

 

 

 

 



13 AGUSTUS 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENIKMATI KEMURAHAN DAN PERLINDUNGANNYA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 27:4-5 Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, 
itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur 
hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan 
menikmati bait-Nya. 5 sebab Ia melindungi aku dalam 
pondok-Nya pada waktu bahaya; Ia menyembunyikan 
aku dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia 
mengangkat aku ke atas gunung batu. 
 
Saat terjadi krisis di AS, Chick-fil-A pun terkena 
imbasnya. Mereka mengalami kesulitan dalam 
membayar pinjaman bank. Kemudian disewalah 
seorang konsultan bisnis yang terkenal. Sang konsultan 
kemudian memberi mereka beberapa saran untuk 
menyelesaikan permasalahan. Menanggapi saran 
tersebut, Truett kemudian mengadakan rapat dengan 
para bawahannya. Mereka berdoa puasa selama tiga 
hari. Truett berkata bahwa perusahaan itu adalah milik 
Tuhan, maka mereka harus bertanya kepada Tuhan apa 
yang harus mereka lakukan. Setelah berdoa puasa 
dengan sungguh-sungguh, Truett Cathy mendapat 



rhema dari Tuhan yaitu: hari Minggu tetap tutup, tidak 
ada pensiun karyawan, dan gaji pegawai dinaikkan.  
 
Dengan keputusan di atas, konsultan mereka 
memperkirakan perusahaan itu akan bangkrut dalam 
waktu 6 bulan. Akan tetapi ternyata sampai sekarang 
masih tetap bertahan, bahkan berkembang hingga lebih 
dari 1240 gerai. Chick-fil-A menjadi restoran ayam siap 
saji terbesar kedua di AS. Truett Cathy mengambil 
keputusan yang sangat tepat dalam tuntunan Tuhan. Ia 
tahu di hari Minggu pastilah usahanya lebih ramai dari 
hari biasa, namun ia lebih tahu bila di hari Minggu ia 
mengutamakan cinta untuk beribadah di rumah Tuhan, 
maka Tuhan yang akan mencurahkan kemurahan-Nya 
bahkan melindungi usahanya.  
 
Lalu bagaimana dengan setiap kita, sudahkah kita cinta 
akan rumah Tuhan seperti Truett Cathy? Marilah kita 
bersama-sama memiliki hati yang terbakar oleh cinta 
akan Rumah Tuhan. Sebab di Rumah-Nya yang penuh 
cinta, kita bukan hanya menikmati kasih Bapa, tetapi 
juga setiap aspek hidup kita ada dalam perlindungan-
Nya.  
 
RENUNGAN 
Di RUMAH TUHAN yang penuh cinta, kita bukan hanya 
bisa MENIKMATI KASIH BAPA, tetapi juga MENIKMATI 
KEMURAHAN DAN PERLINDUNGANNYA. 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki gairah atau semangat 

untuk datang di rumah Tuhan? Renungkanlah! 
2. Hal apa yang Anda rasakan ketika berada di rumah 

Tuhan? 
3. Pengalaman apa yang paling berkesan saat Anda 

suka tinggal dalam rumah Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami sungguh bersyukur tinggal dalam rumah-
Mu sebab kami tahu rumah Tuhan adalah rumah yang 

penuh cinta. Terimakasih Tuhan untuk segala 
kemurahan dan perlindungan-Mu yang boleh kami 
rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 13-15; Matius 5:1-26 

 
 
 
 



14 AGUSTUS 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBANGUN PONDOK DAUD UNTUK TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 31:20-21 Alangkah limpahnya kebaikan-Mu 
yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan 
Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang 
berlindung pada-Mu, di hadapan manusia! 21 Engkau 
menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu 
terhadap persekongkolan orang-orang; Engkau 
melindungi mereka dalam pondok terhadap 
perbantahan lidah. 
 
Ada seorang ibu yang begitu bergantung kepada 
tuntunan suaminya untuk pergi kemana-mana, karena 
kondisinya yang buta. Sekalipun kondisinya tidak 
sempurna, ia tidak lantas menyerah dan mengasihani 
diri. Ia tetap bersemangat untuk memberitakan Injil, 
menyelamatkan jiwa dan bahkan rajin pergi ke gereja 
untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pernah suatu 
kali suaminya tidak bisa mengantarkannya ke gereja, 
namun ibu ini memutuskan untuk tetap pergi ke gereja 
seorang diri untuk Pondok Daud. Luar biasanya, 
perlindungan Tuhan nyata atas hidup ibu ini, dari 
berangkat hingga pulang ke rumah ia selalu aman 
dalam perlingan Tuhan.   



Kisah di atas menceritakan tentang seseorang yang 
tetap membangun pondok Daud sekalipun kondisi 
fisiknya penuh keterbatasan. Ia memiliki kerinduan 
yang begitu mendalam untuk membangun Pondok 
Daud dalam hidupnya, karena ia tahu bahwa di dalam 
Tuhan selalu ada perlindungan dan pertolongan. Ketika 
kita mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek 
kehidupan kita, maka hati Tuhan pun akan tersentuh. 
Sehingga Tuhan akan melimpahkan berkat, penyertaan 
dan perlindungan-Nya dalam hidup kita. 

Melalui renungan hari ini, Tuhan ingin mengingatkan 
kepada setiap kita untuk selalu memiliki kerinduan 
membangun Pondok Daud dalam hidup kita. Jika kita 
rindu perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita, ambil 
komitmen untuk memiliki hati yang cinta rumah Tuhan. 
Nikmati rumah Tuhan sebab rumah Tuhan adalah 
rumah penuh cinta yang luarbiasa. Bangun Pondok 
Daud untuk Tuhan sehingga Tuhan membangun 
pondok perlindungan-Nya dalam hidup kita. Tuhan 
Yesus memberkati. (ABU) 

 

 
RENUNGAN 
Bangunlah PONDOK DAUD UNTUK TUHAN, maka 
Tuhan akan membangun PONDOK PERLINDUNGAN-
NYA dalam hidupmu. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membangun Pondok Daud dalam 

hidup Anda selama ini? 
2. Menurut Anda, seberapa penting bagi kita untuk 

membangun Pondok Daud dalam hidup kita? 
3. Bagaimana cara Anda untuk tetap konsisten 

membangun Pondok Daud dalam hidup Anda? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus memiliki kerinduan 
membangun Pondok Daud dalam hidup kami. Biarlah 

hatiMU disukakan melalui apa yang kami lakukan. 
Kami percaya, perlindungan dan penyertaan-Mu akan 
dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin. 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Kejadian 16-17; Matius 5:27-48 

 


