


05 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BANGUN PONDOK DAUD LEBIH LAGI 

 
BACAAN HARI INI 
Amos 9:11-15 
 
RHEMA HARI INI 
Amos 9:11 "Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali 
pondok Daud yang telah roboh; Aku akan menutup 
pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali 
reruntuhannya; Aku akan membangunnya kembali 
seperti di zaman dahulu kala, 
 
Musim kemarau panjang membuat Asep dan orang-
orang di desanya mulai kekurangan pasokan air bersih. 
Sementara itu, mobil tangki yang mengangkut air 
bersih hanya datang seminggu sekali. Suatu hari, Asep 
bertemu dengan seseorang yang menasihatinya untuk 
menyediakan beberapa wadah yang lebih besar, agar 
dapat menampung lebih banyak air. Selama ini, 
mungkin kita pun hidup seperti Asep dan orang-orang 
di desanya. Hidup kita seolah-olah kering dan hanya 
mendapatkan air serba sedikit. Meski demikian, kita 
perlu menyadari bahwa kita telah tiba dalam masa 
hujan lawatan terdahsyat sepanjang sejarah. Dari awal 
dunia diciptakan, kitalah yang mempunyai kesempatan 



menyaksikan secara langsung lawatan tersebut. 
Bahkan kita dapat ikut ambil bagian menjadi partner 
Tuhan sebagai pembawa lawatan terdahsyat di akhir 
zaman.  
 
Lalu apa yang menjadi bagian kita secara spesifik? 
Bagian kita adalah membangun Pondok Daud impian 
Tuhan! Itulah rhema dan kerinduan Tuhan atas gereja-
gereja Tuhan di akhir zaman. Tuhan mau kita 
membangun Pondok Daud sebanyak dan semaksimal 
mungkin. Sebagai mezbah untuk menaikkan korban 
syukur serta kata-kata profetik, untuk  membawa kita 
masuk hadirat dan rencana-Nya, menggenapi 
panggilan Tuhan di akhir zaman. Sebanyak Pondok 
Daud yang bisa kita bangun untuk Tuhan, sebesar itu 
juga lawatan Allah yang dahsyat bisa dinyatakan di 
tengah-tengah kita. 
  
Pilihan ada di tangan kita. Seperti Asep yang 
mengambil keputusan untuk menyediakan beberapa 
wadah yang lebih besar, seharusnya demikian jugalah 
kita. Sejauh iman, kerinduan, dan kesediaan kita untuk 
bayar harga, maka sebesar itu juga mujizat dan lawatan 
akan Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu, mari kita 
kerahkan waktu, tenaga, dan talenta kita untuk 
membangun Pondok Daud kesukaan Tuhan lebih lagi. 
Pastikan baik kita maupun orang-orang yang kita kasihi 
ada dalam kereta kegerakan dan lawatan Tuhan yang 



langka ini. Sehingga kita tidak menjadi orang yang 
ketinggalan, terlewatkan, bahkan terlindas kereta 
kegerakan Tuhan yang dahsyat. 
 
RENUNGAN 
Tuhan secara spesifik MEMBERIKAN KITA RHEMA agar 
kita bisa mengalami LAWATAN ALLAH yang dahsyat: 
BANGUN PONDOK DAUD! 
 
APLIKASI 
1. Apa rhema yang Tuhan nyatakan atas gereja-Nya 

hari-hari ini?  
2. Apa tujuan Tuhan mengajak Anda membangun 

Pondok Daud? 
3. Sudahkah Anda mengambil bagian untuk 

membangun pondok Daud impian Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas kesempatan berharga yang 

telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami 
boleh mengalami dan menyaksikan secara langsung 

lawatan-Mu yang terdahsyat sepanjang sejarah, 
bahkan ikut serta dalam kegerakan tersebut. Kami 

bertekad untuk membangun Pondok  Daud impian-Mu 
lebih lagi, sehingga lawatan, mujizat, dan terobosan 

yang lebih besar sungguh-sungguh terjadi atas gereja, 
kota, dan bangsa Indonesia tercinta. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 7-8; Lukas 5:1-16 

 
 



06 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
DUA DIMENSI PONDOK DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
1 Petrus 2:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
1 Petrus 2:9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, 
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat 
kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan 
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 
memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-
Nya yang ajaib: 
 
Kita semua tentu tahu tentang kisah Abraham, 
bagaimana ia tidak hentinya menantikan seorang anak. 
Ketika anak semata wayangnya itu akhirnya ia 
dapatkan, Allah malah memintanya sebagai korban 
persembahan. Namun yang selanjutnya terjadi 
sungguh menakjubkan. Alih-alih mengeluh atau 
memberontak, Abraham justru dengan segera 
memberikan anak tunggalnya, Ishak, sebagai korban 
persembahan bagi Allah. Dan kita semua juga tahu, 
betapa Bapa sangat berkenan dengan 
persembahannya yang sejati itu. Karena sesungguhnya 
bukan Ishak yang dilihat Bapa, melainkan hati 



Abraham. Karena Abraham telah memberikan 
persembahannya yang sejati kepada Tuhan, Dia pun 
memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Bahkan 
bukan hanya Abraham saja yang diberkati, tetapi juga 
keturunannya serta semua bangsa di bumi (Kej. 22:16-
18). 
 
Di kehidupan modern ini, kita memang tidak lagi 
mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan, tetapi 
hati kitalah yang menjadi persembahan yang sejati. 
Ketaatan kita pada rhema yang Tuhan berikan dan 
langkah kita dalam mempersembahkan pujian 
penyembahan kepada Allahlah yang dilihat Bapa. Ya, 
membangun Pondok Penyembahan Daud sejatinya 
berbicara mengenai kehidupan penyembahan kita 
kepada Tuhan. Itulah korban persembahan kita yang 
sebenarnya, yang berkenan di hati Tuhan. Sama seperti 
Abraham, ketika Tuhan berkenan dengan 
persembahannya yang sejati, secara otomatis, bonus 
berupa berkat-berkat duniawi pun serta-merta Dia 
berikan kepadanya. 
 
Sama halnya dengan kita. Ketika kita sudah mendapat 
rhema dari Tuhan dan kita taat melaksanakannya, yaitu 
dengan membangun kehidupan pujian penyembahan 
yang berkenan di hadapan Tuhan, maka tidak hanya 
Pondok Penyembahan Daud yang mana berbicara 
mengenai kehidupan spiritual saja yang akan 



dipulihkan, tetapi juga Pondok Kerajaan Daud, yaitu 
kondisi saat mujizat-mujizat dan kemenangan-
kemenangan besar terjadi di bumi seperti di sorga. 
 
RENUNGAN 
Tuhan bukan hanya rindu untuk memulihkan PONDOK 
PENYEMBAHAN DAUD, tetapi juga PONDOK 
KERAJAAN DAUD. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda melangkah membangun kembali 

Pondok Daud? 
2. Menurut Anda, apa yang akan Anda alami ketika 

Pondok Daud dipulihkan? 
3. Komitmen apa yang dapat Anda lakukan 

menanggapi rhema yang Tuhan berikan? Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk rhema yang telah Engkau 

berikan bagi gereja kami. Kami mau mengambil 
komitmen untuk taat masuk ke dalam kegerakan 

membangun kembali Pondok Daud, ya Tuhan. Biarlah 
ini boleh menjadi persembahan kami yang sejati 

sampai kerajaan-Mu ditegakkan di bumi seperti di 
sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 9-10; Lukas 5:17-39 



07 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PEMULIHAN DUA DIMENSI PONDOK DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 22:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 22:4 Padahal Engkaulah Yang Kudus yang 
bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. 
 
Sejak dokter menyatakan Andy menderita kanker 
darah atau leukimia, hidupnya seakan tertutup awan 
gelap. Dari seorang yang begitu aktif, ceria, dan penuh 
semangat, ia menjadi apatis, pendiam, serta tertutup. 
Untuk waktu yang cukup lama, ia tenggelam dalam 
kesedihan dan keputusasaan, sampai seorang 
sahabatnya mengajaknya ke Pondok Daud. Sebenarnya 
Andy sangat enggan, apalagi kondisinya yang makin 
lemah membuatnya malas bepergian. Hanya untuk 
menghargai sahabatnya, ia pergi bersamanya. Di luar 
perkiraan, ternyata ia menikmati Pondok Daud. Ia 
seakan menemukan kedamaian dan kekuatan baru. 
Sejak itulah, Andy rajin ke Pondok Daud. Walaupun 
badannya terkadang terasa begitu lemah, ia tetap 
berusaha untuk datang. Di sana ia tidak lagi berdoa 
penuh ratapan dan keluhan pada Tuhan, ia datang 



hanya untuk mendengarkan firman, menyanyi dan 
memuji Tuhan. Saat doa-doa profetik yang 
membangun diucapkan, ia mengimani dan mengamini 
dengan sepenuh hati. Apa pun yang terjadi, ia akan 
tetap memuji Tuhan, itulah yang ada di hati Andy.  
 
Hari demi hari berlalu, Andy menyadari tubuhnya 
makin kuat, sampai kadang ia lupa kalau sedang 
menderita penyakit mematikan. Kemudian saat 
memeriksakan diri ke dokter, mujizat pun terjadi. Sel 
kanker Andy hilang tanpa jejak. Dokternya sampai tidak 
percaya dengan hasil tes tersebut.  
 
Bukan tanpa alasan Tuhan memberikan rhema pada 
gereja kita untuk membangun kembali Pondok Daud. 
Tuhan mau memulihkan dua dimensi Pondok Daud, 
sebagai pondok penyembahan dan pondok kerajaan 
tempat Dia akan bertahta. Saat Tuhan hadir, Dia tidak 
datang sendirian, Dia datang bersama dengan 
Kerajaan-Nya dan bumi dipenuhi kemuliaan-Nya. 
Kuasa-Nya yang dahsyat akan membawa kegerakan 
yang luar biasa dan tak terhentikan. Mujizat, 
kesembuhan, kelepasan, berkat, dan kemenangan-
kemenangan besar adalah hal-hal yang akan kita alami 
bila kerajaan Allah ditegakkan dalam hidup kita. Seperti 
Tuhan mengokohkan kerajaan Daud, Tuhan pun akan 
mengokohkan dan memberikan kemenangan dalam 
setiap aspek kehidupan kita. (PF) 



RENUNGAN 
Tuhan mau memulihkan DUA DIMENSI PONDOK DAUD 
karena Dia ingin MENEGAKKAN KERAJAAN-NYA dalam 
hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan dua dimensi 

Pondok Daud? 
2. Mengapa Tuhan ingin Pondok Daud dibangun 

kembali?  
3. Apa yang akan Anda alami bila kerajaan Allah 

ditegakkan dalam hidup Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami tangkap rhema-Mu untuk 

membangun kembali Pondok Daud. Tempat di mana 
Engkau bertahta atas pujian-pujian dan penyembahan 
kami. Tegakkanlah Kerajaan-Mu atas hidup kami, kota 

kami dan bangsa kami. Sebab di mana Kerajaan-Mu 
berada, di situ kuasa-Mu dinyatakan. Kekayaan, 

kemuliaan dan kejayaan akan terjadi atas kami umat-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hakim-Hakim 11-12; Lukas 6:1-26 



08 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PEMULIHAN YANG MEMBAWA PERTOBATAN JIWA 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 15:14-21 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 15:16-17 Kemudian Aku akan kembali 
dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah 
roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan 
akan Kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari 
Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 
yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang 
melakukan semuanya ini, 
 
Pada masa pemerintahan Raja Daud, bangsa Israel 
mengalami masa keemasan yang tidak terulang oleh 
raja-raja yang lain. Hal ini karena apa yang dilakukan 
raja Daud tidak pernah dilakukan oleh raja-raja 
setelahnya. Raja Daud membangun dan 
menyelenggarakan ibadah Pondok Daud yang menjadi 
tempat Allah bertakhta, sehingga Kerajaan Allah 
ditegakkan di bumi. Inilah yang membuat kerajaan 
Daud kokoh tak terkalahkan. Tentara Daud berperang 
mengalahkan musuh bukan dengan kekuatan manusia, 
tetapi dengan kekuatan supranatural yang dari Allah, 



sehingga tidak ada peperangan yang gagal, sebab 
Tuhan sendiri yang berperang ganti manusia.  
 
Peperangan kita sekarang ini adalah melawan 
penghulu-penghulu di udara, roh jahat yang menawan 
jiwa kita, membelenggu kesehatan, keuangan, dan 
pengharapan, bahkan masa depan kita. Dengan 
kekuatan kita sendiri, terlalu sulit bagi kita untuk 
menang. Namun, ketika lawatan Tuhan terjadi atas 
kita, tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, secara 
pribadi kita harus membangun dan mendirikan Pondok 
Daud. Sesuai rhema yang Tuhan berikan, Pondok Daud 
harus kita pulihkan, bahkan harus kita teguhkan. 
Sebab, ibadah Pondok Daud mendirikan takhta bagi 
Tuhan di tengah-tengah kita. Saat Tuhan bertakhta 
dalam hidup kita, kesehatan kita akan pulih, keuangan 
kita akan diberkati, pengharapan kita dikuatkan, dan 
masa depan kita pasti gilang-gemilang.  
 
Pada skala yang lebih besar, saat kita menegakkan 
kembali Pondok Daud di gereja kita; pujian, 
penyembahan, dan doa-doa kita akan menarik hadirat 
Tuhan, dan Dia akan datang dengan lawatan-Nya yang 
dahsyat. Penginjilan akan berjalan dengan lancar, 
firman Tuhan akan lebih banyak diberitakan, dan akan 
banyak kesaksian-kesaksian tentang Kuasa Tuhan 
bermunculan. Kita akan memenangkan peperangan, 
dan jiwa-jiwa akan datang kembali kepada Bapa. Visi 



Tuhan atas gereja kita akan digenapi, satu juta jiwa 
akan diselamatkan. Amin. 
 
RENUNGAN 
Jika Pondok Daud DIPULIHKAN SEPENUHNYA, lawatan 
Tuhan yang dahsyat akan membawa PERTOBATAN 
JIWA BESAR-BESARAN.  
 
APLIKASI 
1. Rindukah Anda melihat pertobatan jiwa besar-

besaran terjadi di kota Anda?  
2. Menurut Anda, mengapa pemulihan Pondok Daud 

dapat membawa pertobatan jiwa besar-besaran? 
3. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mewujudkan 

pemulihan Pondok Daud di gereja lokal Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami ingin ikut ambil bagian dalam 

pemulihan Pondok Daud-Mu. Berikan kami rhema-Mu, 
agar kami mengetahui apa yang dapat kami lakukan 
untuk mewujudkan kerinduan hati-Mu atas Pondok 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hakim-Hakim 13-15; Lukas 6:27-49 



09 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENANG DALAM PEPERANGAN KARENA PONDOK 

DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
1 Tawarikh 25:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 25:1 Selanjutnya untuk ibadah Daud dan 
para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak 
Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat 
dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. 
 
Sewaktu masih berpacaran, Nugi memiliki sifat yang 
sangat pencemburu. Kebetulan saat itu Nugi menjalani 
hubungan jarak jauh dengan Loli. Nugi memiliki sifat 
yang tertutup, sedangkan Loli adalah orang yang 
senang berteman dengan siapa saja. Sifat mereka 
begitu bertolak belakang. Nugi akan sangat marah jika 
ada laki-laki lain yang dekat dengan Loli, entah itu 
teman kuliahnya, anak ibu kosnya, bahkan sopir di 
kantor Loli pun dicemburuinya. Hubungan mereka pun 
sering diwarnai dengan pertengkaran-pertengkara. 
 
Seiring waktu, Nugi mulai rajin pergi ke gereja, ikut 
komsel, bahkan datang Pondok Daud di gerejanya. Di 



rumah pun, ia sering melakukan pujian penyembahan. 
Akhirnya, roh-roh pencemburu, kekuatiran, dan 
ketakutan dalam diri Nugi terkalahkan dengan Pondok 
Daud yang dibangunnya. Sifatnya pun berubah. Ia 
menjadi orang yang lebih mengutamakan Tuhan. Nugi 
tidak lagi cemburu dengan teman-teman Loli. Mereka 
akhirnya menikah dan pernikahan mereka lebih 
bahagia daripada waktu berpacaran. Semuanya bisa 
terjadi karena Nugi berkomitmen membangun Pondok 
Daud dalam hidupnya. 
 
Kita pun terkadang diperhadapkan dengan masalah 
dan tantangan dalam kehidupan ini. Tidak sedikit pula 
dari kita yang merasa tidak mampu menghadapinya 
dan kalah dengan kekuatiran kita sendiri. Ya, ada 
kalanya kita harus berperang melawan masalah-
masalah itu bukan dengan cara manusia jasmani saja, 
tetapi kita harus menghadapinya dengan manusia 
rohani. “Karena perjuangan kita bukanlah melawan 
darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-
pemerintah,melawan penguasa-penguasa, melawan 
penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-
roh jahat di udara” (Ef. 6 : 12). Manusia rohani kita 
akan menjadi kuat saat kita membangun mezbah 
pujian penyembahan yang intim dengan Tuhan. Oleh 
karena itu, tangkaplah rhema Tuhan dan ambillah 
komitmen membangun Pondok Daud dalam hidup kita. 
Percayalah, kuasa dan otoritas untuk menang dalam 



peperangan akan Tuhan berikan bagi kita, sehingga 
kemenangan demi kemenangan akan kita alami dalam 
keuangan, pemulihan keluarga, pendidikan maupun 
pekerjaan kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Kalau PONDOK DAUD dibangun, Tuhan akan memberi 
kita KUASA dan OTORITAS untuk MEMENANGKAN 
PEPERANGAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah rutin membangun Pondok 

Daud dalam hidup Anda? Jika iya atau belum, 
mengapa? 

2. Sebutkan hal-hal yang menghalangi Anda dalam 
membangun Pondok Daud? 

3. Apa komitmen Anda agar Anda memenangkan 
setiap peperangan hidup Anda? Apakah Anda 
bersedia meluangkan waktu untuk membangun 
Pondok Daud? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih karena Engkau telah 
mengingatkan kami untuk membangun kembali 
Pondok Daud. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk 
membangun hubungan pribadi dengan Engkau, 

sehingga kami pun boleh memperoleh kuasa dari-Mu. 
Kami percaya, kemenangan-kemenangan akan Engkau 



berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Hakim-Hakim 16-18; Lukas 7:1-30 



10 NOVEMBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MEMBANGUN PONDOK DAUD YANG TUHAN 
RINDUKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:5 Pada waktu itu engkau akan heran 
melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan 
akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang 
laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-
bangsa akan datang kepadamu. 
 
Alkisah ada dua desa miskin di sebuah kerajaan. Desa-
desa itu terletak di ujung Utara dan Selatan. Kedua 
tempat ini terpilih untuk dijadikan rumah 
peristirahatan raja. Yang satu untuk musim panas, yang 
lain musim dingin. Raja pun mempercayakan sejumlah 
dana yang juga boleh dipergunakan untuk 
memperbaiki desa. Desa Utara langsung mengambil 
sebagian untuk mengubah rumah-rumah kumuh 
menjadi penginapan mewah. Karena ke mana pun raja 
pergi, tentu banyak yang akan datang berkunjung. 
Namun, desa Selatan memutuskan untuk mencari tahu 



lebih detail apa yang raja mereka sukai dan tempat 
seperti apa yang ada di bayangannya. Berdasarkan 
semua informasi itulah mereka membangun istana 
peristirahatan bagi raja. Mereka tidak peduli jika untuk 
itu mereka hanya bisa sedikit memperbaiki tempat 
tinggal mereka sendiri. 
 
Sejalan dengan waktu, meski raja berencana 
bergantian menggunakan dua tempat itu, ternyata ia 
merasa lebih nyaman di istana Selatan. Saking 
betahnya, lama-kelamaan ia menghabiskan lebih 
banyak waktu di sana daripada istananya sendiri. 
Akhirnya, untuk bisa terus berdekatan dan 
berhubungan dengan raja, para bangsawan dan tamu-
tamu dari kerajaan lain mendanai desa tersebut untuk 
membangun tempat tinggal bagi mereka. Desa mereka 
pun menjadi semakin besar dan makmur. Sementara 
itu, desa Utara yang ditinggalkan kembali menjadi sepi 
dan miskin. 
 
Seperti yang desa Selatan lakukan, kalau kita bisa 
menangkap rhema tentang kerinduan hati Tuhan dan 
membangun Pondok Daud seperti yang ada dalam 
bayangan-Nya, Dia pun akan terus bertakhta di tengah-
tengah kita. Saat hati kita lebih memikirkan 
kepentingan-Nya dan kita lebih sibuk membangun 
Kerajaan-Nya, Tuhan pun tidak akan menutup mata-
Nya terhadap kehidupan kita. Dia akan mendatangkan 



berkat-Nya dari ujung-ujung bumi, dari tempat dan 
dengan cara yang sebelumnya tak terbayangkan oleh 
kita. Sehingga kita pun bisa bangkit menjadi berkat dan 
terang yang mendeklarasikan kebesaran-Nya kepada 
banyak orang. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Saat Pondok Daud DIBANGUN KEMBALI, Tuhan akan 
mendatangkan KEKAYAAN, KEMULIAAN, dan 
KEJAYAAN ke tengah-tengah kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mendapatkan rhema Tuhan untuk 

membangun Pondok Daud dan menjalankannya? 
Mengapa?   

2. Mengapa kekayaan, kemuliaan, dan kejayaan 
dapat Tuhan curahkan saat Pondok Daud terbangun 
kembali? 

3. Bagaimana Anda dapat melibatkan diri dalam 
membangun Pondok Daud? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, berikanlah kami kepekaan lebih lagi, 

agar kami dapat menangkap rhema-Mu, agar kami 
dapat mengetahui secara lebih terperinci apa yang 

sesungguhnya Engkau rindukan dalam pembangunan 
Pondok Daud-Mu. Kami ingin menjadi orang-orang 

pertama yang bangkit dan bergerak untuk 



mewujudkan isi hati-Mu, sehingga kami pun boleh 
bangkit menjadi terang-Mu bagi bangsa-bangsa. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Hakim-Hakim 19-21; Lukas 7:31-50 
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RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KUASA PUJIAN PENYEMBAHAN DALAM PONDOK 

DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
2 Tawarikh 20:1-30 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 20:22 Ketika mereka mulai bersorak-sorai 
dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah 
penghadangan terhadap bani Amon dan Moab, dan 
orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak 
menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. 
 
‘Kenapa hidupku begitu berat?’ keluh Ben. Belum lama 
ini, usahanya mengalami kerugian besar. Hutang yang 
ditanggungnya cukup signifikan. Seolah belum cukup, 
ia mengalami kecelakaan saat mengendarai motor. 
Tulangnya patah di beberapa bagian dan ia pun tidak 
bisa bekerja. Ia sudah dapat membayangkan gunungan 
tagihan biaya operasi dan opname rumah sakit. 
Padahal, bulan depan istrinya akan segera melahirkan. 
Ia tidak mengerti bagaimana bisa mengatasi berbagai 
permasalahan besar yang tiba-tiba mengepungnya.  
 



Ya, terkepung. Keadaan seperti ini tentu membuat 
siapa saja berkecil hati. Namun, belajarlah dari Yosafat. 
Saat menghadapi kepungan musuh-musuhnya yang 
besar, ia segera memfokuskan pandangan kepada 
Tuhan (ay.12). Beserta seluruh rakyat Yehuda, mereka 
bangkit menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Alkitab pun 
mencatat bahwa Allah sendiri yang turun tangan, 
membinasakan musuh tanpa tersisa. Bukan hanya 
kemenangan yang Tuhan berikan, tetapi jarahan 
perang sedemikian banyak, yang baru habis diangkut 
setelah tiga hari. 
 
Satu hal yang harus kita tahu, Tuhan memahami 
betapa besarnya gunung permasalahan itu bagi kita. 
Dia tidak pernah mencoba mengecilkannya. Dia 
mengerti betapa nyata dan seriusnya kesulitan yang 
kita hadapi. Namun, Dia juga tahu, semakin kita 
memandangi pegunungan yang mengepung hidup kita, 
semakin kita merasa kecil dan tak berdaya. Ya, 
berhentilah menatapi dan meratapi gunung-gunung 
dalam hidup kita. Ingat-ingatlah besar kasih-Nya. 
Pujilah kebesaran kuasa dan perbuatan-Nya. 
Deklarasikan janji-janji-Nya. Iman kita pun akan 
beranjak dari alam fisik ke alam roh. Apa yang menjadi 
kenyataan bagi kita di alam roh, itulah yang akan 
Tuhan manifestasikan ke alam fisik. Inilah kuasa dari 
pujian penyembahan, mengarahkan iman kita kepada 
Tuhan dan menggerakkan hati-Nya untuk segera 



bertindak. Karena itu, marilah kita mengerjakan rhema 
yang Tuhan berikan untuk membangun Pondok Daud. 
Percayalah, saat kita semua mengangkat puji-pujian 
kita, Tuhan akan membawa sorga-Nya turun ke tengah-
tengah kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Bangun Pondok Daud SEMAKSIMAL MUNGKIN, maka 
MUJIZAT dan LAWATAN YANG DAHSYAT akan Tuhan 
kerjakan di tengah-tengah kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengambil bagian dalam Pondok 

Daud? Mengapa?  
2. Mengapa Anda perlu membangun Pondok Daud? 
3. Bagaimana Anda dapat mengambil bagian untuk 

membangun Pondok Daud? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkau sungguh dahsyat. Tak terukur 

kasih setia-Mu. Besar perbuatan-Mu atas kami. Apa 
pun yang kini tengah kami hadapi, kami tahu semua itu 
tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Biarlah keluhan 

kami tergantikan dengan puji-pujian yang mengalir 
dari dalam hati kami. Biarlah penyembahan menjadi 
denyut kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup 

dalam mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Rut 1-4; Lukas 8:1-25 


