


12 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TERDEPAN DALAM MEMBANGUN PONDOK DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 1:21-25 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:22 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku 
firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika 
tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 
 
Suasana ibadah Minggu di sebuah gereja kecil berbeda 
dari biasanya. Kursi-kursi terisi penuh dan jemaat 
antusias mendengarkan khotbah. Teriakan amin 
terdengar lebih keras dan sering diucapkan sepanjang 
pemberitaan firman Tuhan. Rupanya mereka tengah 
kedatangan pendeta tamu yang cukup terkenal dan 
memiliki karunia sebagai motivator. Dalam 
khotbahnya, ia menjelaskan bagaimana caranya agar 
gereja tersebut bisa berkembang dan setiap pelayan 
Tuhan serta jemaat dipakai luar biasa oleh Tuhan. 
Setelah pendeta tersebut pulang, pelayan Tuhan dan 
jemaat kembali menjalani kehidupan mereka seperti 
biasanya. Hanya Milea dan beberapa orang temannya 
yang sungguh-sungguh mentaati apa yang sudah 
mereka dengarkan. Setelah bertahun-tahun, Milea 



mulai dikenal dengan karunia kesembuhannya dan ia 
sering dipanggil berkhotbah ke berbagai gereja. 
Pelayanan teman-temannya pun menjadi berkat yang 
luar biasa bagi banyak orang. 
 
Setiap kita juga pasti memiliki kerinduan yang sama. 
Gereja kita berkembang, kita dipakai Tuhan luar biasa 
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Namun, apakah 
kita memiliki ketaatan yang sama seperti Milea dan 
teman-temannya? Saat kita menerima rhema, itu 
barulah langkah awal. Jika kita mau mujizat benar-
benar terjadi, kita pun harus melakukannya. 
Bagaimanapun, Tuhan memerintahkan kita menjadi 
pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.  
 
Saat ini gembala kita, Pendeta Obaja Tanto Setiawan 
sedang menggerakkan seluruh jemaat dan pelayan 
Tuhan untuk aktif dalam membangun Pondok Daud. Ini 
adalah rhema yang Tuhan berikan bagi kita melalui 
beliau. Bagaimana respons kita terhadap kegerakan ini, 
apakah kita hanya mengaminkannya saja atau 
mentaatinya? Bila kita rindu hidup kita mengalami 
terobosan besar yang luar biasa dari Tuhan, segera 
lakukan rhema ini. Ambil komitmen menjadi yang 
terdepan dalam membangun Pondok Daud. Jangan 
saling menunggu dan saling menunjuk. Percayalah, 
saat kita setia membangun Pondok Daud, kita pun akan 



menyaksikan dan mengalami lawatan demi lawatan 
Tuhan yang dahsyat. 
 
RENUNGAN 
Jadilah YANG TERDEPAN dalam MEMBANGUN 
PONDOK DAUD, jangan hanya MENANGKAP RHEMA 
firman Tuhan TETAPI ENGGAN melakukannya. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda aktif dalam Pondok Daud? 

Mengapa? 
2. Apa yang menjadi kendala Anda dalam 

membangun Pondok Daud? 
3. Apa komitmen Anda dalam membangun Pondok 

Daud? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap 
rhema firman-Mu yang Engkau berikan dalam hidup 

kami. Kami mohon, mampukan kami untuk dapat 
melakukannya, sehingga kami boleh mengalami 

lawatan-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 1-3; Lukas 8:26-56 

 
 



13 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PUSAT TERPENTING PONDOK DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
1 Tawarikh 13:1-14 
 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 13:3 Dan baiklah kita memindahkan tabut 
Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita 
tidak mengindahkannya." 
 
Hari ini Budi harus menghadiri suatu acara di luar kota. 
Tepat pukul tujuh pagi ia berangkat naik motor. Ia 
memperkirakan tiba di tujuan dalam dua jam. Budi pun 
tidak tergesa-gesa memacu motornya. Ia begitu 
menikmati udara dan suasana rute jalannya. Singkat 
cerita, ia sampai di batas kota tujuan. Namun, tiba-tiba 
mesin motornya tersendat-sendat kemudian mogok. 
Budi beberapa kali mencoba menyalakan mesin, tetapi 
tidak berhasil. Lantas ia turun untuk mengecek kondisi 
mesin motor. Untung saja ia menyadari pentingnya 
fungsi busi pada motor, sehingga ia selalu menyimpan 
cadangannya di bawah jok motor. Setelah businya 
diganti, mesin motor bisa menyala lagi. Budi pun dapat 
segera melanjutkan perjalanannya dan sampai tujuan 
tepat waktu.  



Seperti motor yang tidak bisa berfungsi dengan benar 
tanpa busi, roda kegerakan umat Allah pun tak dapat 
berjalan sepenuhnya tanpa tabut perjanjian Allah. 
Inilah yang gagal disadari oleh Saul. Ia membiarkan 
tabut itu tersimpan begitu saja di suatu tempat di 
Israel. Berbeda dengan Daud. Pada masa 
pemerintahannya, tabut Allah kembali dimuliakan. 
Daud berinisiatif mengajak jemaah Israel untuk 
membawa pulang tabut perjanjian ke Yerusalem, pusat 
pemerintahan mereka. Tak heran bila kerajaan Israel 
berjaya di bawah kepemimpinan Daud. 
 
Di masa kini, kita pun perlu mencontoh Daud yang 
memandang indah tabut perjanjian. Tanpa tabut 
perjanjian, Pondok Daud sebenarnya adalah pondok 
biasa, kemah biasa, dan tempat biasa yang tidak 
berarti apa-apa. Namun, dengan adanya tabut 
perjanjian di dalamnya, Pondok Daud menjadi tempat 
yang luar biasa. Memang keberadaan tabut perjanjian 
sekarang ini tidak diketahui, tetapi kita perlu 
menyadari bahwa tabut itu adalah simbol kehadiran 
Allah di tengah umat-Nya. Seperti Daud yang 
membangun Pondok Daud untuk menempatkan tabut 
perjanjian, kita pun perlu mempersiapkan tempat agar 
hadirat Allah dapat bertakhta di tengah-tengah kita. 
 
  



RENUNGAN 
PUSAT TERPENTING dari Pondok Daud adalah TABUT 
PERJANJIAN, jangan sampai kita mengabaikannya 
 
APLIKASI 
1. Apakah kehidupan rohani Anda saat ini selalu 

menyala-nyala?  
2. Mengapa Tabut Perjanjian adalah pusat terpenting 

dari Pondok Daud?  
3. Bagaimanakah caranya agar Pondok Daud Anda 

dapat senantiasa menghadirkan kuasa Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah 
menjadi pengantara kami kepada Bapa di sorga 

melalui karya pengorbanan-Mu. Kami berterima kasih 
karena Roh Kudus-Mu telah membuat kami mengerti 

bahwa Engkau sendirilah Tabut Allah itu dan kami 
adalah Pondok Daud yang hidup. Kami mohon kepada-

Mu agar kami diberikan kekuatan untuk selalu 
menjaga kekudusan supaya Engkau selalu berada di 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 4-6; Lukas 9:1:17 



14 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TABUT PERJANJIAN YANG BARU 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 9:1-15 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 9:15 Karena itu Ia adalah Pengantara dari suatu 
perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah 
terpanggil dapat menerima bagian kekal yang 
dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus 
pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama 
perjanjian yang pertama. 
 
Sejak kecil, Deni tidak pernah bertemu dengan 
ayahnya. Saat ia masih SD, sang ayah pergi bekerja ke 
luar negeri sebagai TKI. Selama bertahun-tahun, 
keluarga Deni hanya bisa berhubungan dengan sang 
ayah melalui surat dan sesekali dengan telepon. Setiap 
kali mereka merindukan sang ayah, mereka hanya bisa 
memandangi foto yang diambil sebelum ia berangkat 
ke luar negeri. Namun, ketika akhirnya kontrak kerja 
sang ayah berakhir, dan ia sudah pulang kembali ke 
rumah, baik Deni maupun ibu serta saudara-
saudaranya bisa bertemu dengan sang ayah kapan saja. 



Mereka tidak lagi membutuhkan selembar foto untuk 
mengobati rasa rindu mereka. 
 
Sebuah gambaran dan pribadi yang sebenarnya. Simbol 
dan wujud nyata. Tabut perjanjian yang kita ketahui 
lewat kitab Perjanjian Lama pun sebenarnya hanyalah 
sebuah simbol. Nubuatan atas pribadi Yesus Kristus 
yang datang ke dunia ini dua ribu tahun yang lalu. Pada 
masa Perjanjian Lama, tabut ini berfungsi sebagai 
tanda perjanjian bahwa Allah akan selalu hadir di 
tengah-tengah umat-Nya dan menyertai serta 
memberkati mereka. Perjanjian ini pun disahkan 
dengan darah yang dipersembahkan imam besar 
setahun sekali. Namun, sejak Yesus mati sebagai 
korban yang kudus dengan mencurahkan darah-Nya di 
atas kayu salib, perjanjian yang baru pun disahkan.  
 
Sejak itu, Yesuslah yang mengambil alih peranan 
sebagai “Tabut Perjanjian” yang mengantarai kita 
dengan Allah Bapa. Seperti tabut perjanjian lama yang 
ditempatkan di pusat Bait Suci Allah, kita pun perlu 
menempatkan pribadi Yesus sebagai pusat dari Pondok 
Daud. Sebagai ganti korban curahan darah, naikkanlah 
korban doa, pujian, dan penyembahan dengan penuh 
keyakinan kepada Yesus. Sebab Dialah Penjamin yang 
mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Sehingga 
saat Tuhan berkenan dan bertakhta di atas pujian 



penyembahan kita bersama, Dia akan melawat setiap 
kita dan membawa sorga-Nya turun ke bumi ini. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Tabut perjanjian yang lama sudah lenyap, tetapi TABUT 
PERJANJIAN YANG BARU sudah datang ke dunia dalam 
wujud manusia, yaitu YESUS KRISTUS. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Yesus adalah “Tabut Perjanjian” yang 

baru? Apakah dampaknya bagi kehidupan Anda? 
2. Apakah makna doa, pujian, dan penyembahan 

yang Anda naikkan dalam Pondok Daud? 
3. Bagaimana seharusnya sikap hati Anda saat Anda 

mengambil bagian dalam Pondok Daud? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah 
berkorban bagi kami. Kini kami mau datang ke 

hadapan-Mu, bukan untuk meminta sesuatu dari-Mu. 
Namun untuk menaikkan hati kami sebagai korban 
yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu, ya 

Tuhan, kami tidak perlu kuatir atas hidup kami ketika 
kami mencari Kerajaan-Mu terlebih dahulu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 7-9; Lukas 9:18-36 



15 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENYEMBAH DALAM ROH DAN KEBENARAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 4:19-24 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:24 Allah itu Roh dan barangsiapa 
menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh 
dan kebenaran." 
 
Malam itu, sebuah perusahaan multinasional 
mengadakan gathering tahunan untuk para pejabat 
dari semua cabang. Satu per satu pejabat tinggi 
menyampaikan pidato berisi sanjungan dan harapan 
bagi perusahaan dan pemiliknya. Pak Reza pun tak lupa 
menekankan kesetiaannya pada perusahaan selama 
dua puluh tahun masa kerjanya. Setelah acara usai, 
pemilik perusahaan mengundangnya untuk berbincang 
sejenak. Ia menyangka sang pemilik ingin memberikan 
apresiasi lebih untuk kinerjanya. Namun, betapa 
terkejutnya ia ketika sang pimpinan menyodorkan 
bukti-bukti penggelapan dan penyalahgunaan 
kekuasaan yang ia lakukan selama ini. Dengan ekspresi 
penuh kesabaran, sang pimpinan berkata, “Pak Reza, 
semua sanjungan Anda malam ini menyakiti hati saya. 



Bagaimana Anda bisa menyatakan kesetiaan saat Anda 
melanggar peraturan perusahaan? Namun saya masih 
akan memberikan kesempatan. Anda bisa memilih 
untuk mengembalikan semua keuntungan yang Anda 
dapatkan secara illegal dan mulai bekerja dengan 
benar, atau mengundurkan diri dengan hormat.” 
 
Bukan hanya perusahaan yang memiliki aturan, setiap 
badan dan komunitas di dunia ini memiliki 
peraturannya sendiri-sendiri. Allah pun telah 
menetapkan aturan hidup dalam kesepuluh perintah-
Nya. Perintah-perintah yang dipahat-Nya pada loh-loh 
batu dan kemudian diletakkan di dalam tabut 
perjanjian yang melambangkan diri-Nya sendiri. Hal ini 
menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang penuh 
kebenaran dan kekudusan. 
 
Saat kita datang ke Pondok Daud dan menyembah-
Nya, kita pun harus terlebih dahulu memastikan posisi 
kita benar di hadapan-Nya. Jangan sampai mulut kita 
dipenuhi pujian kepada-Nya, tetapi hati kita disesaki 
berbagai niat tidak benar; dan saat Dia melihat hidup 
kita, dia mendapati perbuatan-perbuatan yang tidak 
sesuai dengan apa yang telah Dia perintahkan. Kalau 
kita sungguh mengasihi, menghormati, dan 
mengagunggkan Tuhan, tentu kita pun akan 
menghargai setiap perkataan-Nya dengan hidup kita. 
Benar, jadikanlah hidup kita sebagai persembahan 



yang harum, baru kemudian penyembahan kita bisa 
menjadi berarti di mata-Nya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Saat kita MENYEMBAH YESUS di Pondok Daud, 
menyembahlah dalam ROH dan KEBENARAN serta 
KEKUDUSAN. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam 

Roh dan kebenaran serta kekudusan?  
2. Mengapa saat Anda menyembah Yesus, Anda tidak 

bisa hanya menyembah dengan bibir Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat menyembah dalam Roh 

dan kebenaran serta kekudusan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, Engkaulah Allah yang kudus dan benar. Tidak 

ada seorang pun yang dapat melihat-Mu tanpa 
kekudusan. Ajari kami dan bangkitkan kami untuk 

dapat bangkit menjadi pahlawan-pahlawan-Mu yang 
mau membayar harga dan hidupnya mengejar 

kekudusan. Agar kami dapat menjadi berkenan di 
hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 10-12; Lukas 9:37-62 



16 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
SIKAP DALAM PONDOK DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 145:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 145:1 Puji-pujian dari Daud. Aku hendak 
mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku 
hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan 
selamanya. 
 
Anda baru saja keluar dari gedung bioskop. Tentu isi 
hati dan pikiran Anda masih dipenuhi dengan apa Anda 
tonton. Entah itu film horror, kisah sedih, cerita penuh 
aksi, atau komedi. Ya, apa yang kita pikirkan dan 
rasakan berkaitan erat dengan apa yang kita lihat. 
Dalam keseharian, ketika kita terus-menerus 
memandangi keterbatasan dan kegagalan kita, kita pun 
akan tenggelam dalam kekalahan atau keterpurukan. 
Itu sebabnya, dunia ini mengajarkan kita 
mengosongkan pikiran untuk memperoleh kedamaian. 
Namun, dalam Filipi 4:8, Rasul Paulus menganjurkan 
kita untuk memenuhi pikiran kita dengan hal-hal 
bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, 
terhormat, adil, murni, manis, dan baik.  



Benar, kita tidak bisa mencabut pemikiran negatif 
dengan kekuatan kita sendiri. Dibutuhkan sebuah 
pemikiran yang baru untuk menggantikan pemikiran 
yang lama. Setiap kita membutuhkan kebenaran ilahi 
untuk menggantikan kebohongan musuh yang 
mencengkeram hati kita. Hal ini kita peroleh dengan 
mengarahkan fokus pandangan kita pada hal-hal yang 
benar. Baru kemudian kita bisa berpikir benar dan 
percaya dengan benar. 
 
Dua kerub di atas tabut perjanjian dibuat dengan 
wajah menghadap pada tutup pendamaian. Kerub-
kerub ini adalah makhluk ilahi ciptaan Tuhan yang 
selalu memuji menyembah Allah. Hal ini menjadi 
pengingat bagi kita untuk selalu mengarahkan mata 
kepada Tuhan dan memenuhi pikiran kita dengan 
kemuliaan, keagungan, serta karya penebusan-Nya 
yang sempurna atas dosa kita. Dalam Pondok Daud, 
naikkan pujian penyembahan dan pengagungan bagi 
Tuhan. Naikkan kemuliaan bagi nama-Nya. Mulai 
tayangkan rangkaian gambar atau film dalam jiwa kita 
sebagai orang yang semakin sehat, sukses dalam karier 
serta keluarga, diberkati dalam pelayanan, dan 
seterusnya. Deklarasikan kemuliaan Allah memenuhi 
hidup kita, gereja kita, keluarga kita, kota kita, bangsa 
dan negara kita. Percayalah, lawatan Allah pasti akan 
terjadi! 
 



RENUNGAN 
Seperti DUA KERUB di atas Tabut Perjanjian, NAIKKAN 
pujian pengagungan bagi Allah dan DEKLARASIKAN 
kemuliaan-Nya MEMENUHI kita semua. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda perlu menaikkan pujian bagi Allah 

dan mendeklarasikan kemuliaan-Nya? 
2. Sudahkah Anda mengucap syukur dengan 

menaikkan pujian dan penyembahan pada Dia yang 
penuh kemuliaan dan keagungan? 

3. Bagaimana Anda dapat mendeklarasikan 
kemuliaan-Nya memenuhi setiap aspek kehidupan 
Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu 

yang telah rela berkorban demi menebus segala dosa 
dan pelanggaran kami. Melalui kuasa darah-Mu kami 

boleh Engkau panggil sebagai orang benar. Urapi kami 
untuk dapat menaruh fokus kami hanya pada satu 

pribadi yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dalam setiap 
ibadah Pondok Daud kami. Karena kami tahu di situlah 

letak segala sumber kekuatan kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 13-14; Lukas 10:1-24 



17 NOVEMBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENDEKAT KEPADA TABUT ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Bilangan 7:84-89 
 
RHEMA HARI INI 
Bilangan 7:89 Apabila Musa masuk ke dalam Kemah 
Pertemuan untuk berbicara dengan Dia, maka ia 
mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas 
tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah, 
dari antara kedua kerub itu; demikianlah Ia berfirman 
kepadanya. 
 
Berulang kali, usaha seorang pemuda untuk 
melepaskan hidupnya dari kebiasaan merokok selalu 
gagal. Hampir setiap bangun pagi ia berjanji pada 
dirinya sendiri untuk berhenti merokok, dan setiap hari 
pula ia selalu gagal menepatinya. Sampai suatu malam, 
saat ia mengikuti Pondok Daud di gerejanya, Tuhan 
seperti berbicara dalam hatinya, "Anak-Ku yang 
Kukasihi, engkau adalah kebenaran dalam Nama-Ku." 
Perkataan itu pun menjadi pegangan dalam melawan 
kebiasaan merokoknya. Setiap kali ia hendak 
menyalakan batang rokok, ia selalu berkata dalam 



hatinya, "Aku adalah kebenaran Allah dalam Yesus 
Kristus. Pengorbanan-Nya sudah membebaskanku dari 
segala belenggu!" Tanpa disadarinya, suatu hari 
keinginan untuk merokok benar-benar hilang! 
 
Seperti Musa saat masuk ke dalam Kemah Pertemuan 
untuk berbicara dengan Allah dan mendengar suara 
yang berfirman kepadanya dari atas tutup perdamaian 
tabut perjanjian, demikian pula kita saat kita suka 
mendekat kepada Tuhan dengan hati yang haus dan 
lapar. Kita pun akan menerima dan mendengar 
tuntunan ilahi yang membawa terobosan dalam setiap 
aspek kehidupan kita. 
 
Sungguh bersyukur, saat ini Tuhan sedang membawa 
gereja kita memasuki level yang lebih tinggi lagi dalam 
membangun Pondok Daud. Jemaat akan dibawa 
mengalami hadirat Tabut Perjanjian atau pribadi Yesus 
lebih lagi. Hal inilah yang membawa tuntunan ilahi 
yang nyata, mujizat dan terobosan yang besar, 
kemenangan dalam setiap peperangan, serta berkat-
berkat yang berkelimpahan. Itu sebabnya, mari kita 
menangkap rhema membangun Pondok Daud yang 
Tuhan berikan dan berjuang dengan sungguh-sungguh, 
supaya Tabut Perjanjian atau Pribadi Yesus dinyatakan 
di tengah-tengah kita. Jika hal itu terjadi, kita akan 
melihat bagaimana kasih-Nya dicurahkan, berkat-Nya 



dilimpahkan, dan kemuliaan-Nya dimanifestasikan 
secara dahsyat di tengah-tengah kita. 
 
RENUNGAN 
MENDEKATLAH kepada tabut Allah, maka kita akan 
menerima HIKMAT dan TUNTUNAN ILAHI melalui 
firman-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda meletakkan Tabut Perjanjian yaitu 

Pribadi Yesus sendiri sebagai pusat pujian dan 
penyembahan dalam ibadah Pondok Daud Anda? 
Mengapa? 

2. Mengapa Anda perlu mendekat kepada tabut 
Allah? 

3. Bagaimana Anda dapat mendekat kepada tabut 
Allah dan menerima hikmat serta tuntunan-Nya?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur atas pewahyuan tentang arti 
Tabut Perjanjian bagi setiap aspek kehidupan kami. 
Saat ini kami deklarasikan kemenangan atas segala 

pergumulan kami karena kami tahu kasih karunia-Mu 
cukup untuk kami. Urapi kami untuk selalu mendekat 
pada Tabut Perjanjian yaitu Pribadi-Mu sendiri dan 

menerima TUNTUNAN ILAHI yang membawa 
kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 15-16; Lukas 10:25-42 

 



18 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMILIKI TABUT PERJANJIAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Samuel 6:1-19 
 
RHEMA HARI INI 
2 Samuel 6:12 Diberitahukanlah kepada raja Daud, 
demikian: "TUHAN memberkati seisi rumah Obed-
Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut 
Allah itu." Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu 
dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. 
 
Setiap kita memiliki roda-roda keinginan yang 
menggerakkan kehidupan kita. Keinginan untuk 
berbahagia, kaya, sukses, atau memiliki nama besar. 
Bagi Dion, roda-roda itu adalah sekelumit dari semua 
itu. Ia ingin keluarga bahagia, rumah sederhana, dan 
pekerjaan mapan. Namun, sementara ia mengejar 
keinginan-keinginannya, hidupnya malah bergerak 
menuju kehancuran. Pekerjaan maupun rumah 
tangganya diwarnai kegagalan, keterbatasan, stagnasi, 
dan keterputusasaan. Sampai ia mengalami 
perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di Pondok 
Daud. Dion pun mulai belajar untuk mengalihkan 
hatinya dari keinginan pribadinya kepada pribadi 



Yesus. Tak terduga, sementara hidupnya semakin 
terpusat pada Tuhan, hal-hal yang ia impikan satu per 
satu mulai terwujud. Bahkan melebihi semua 
bayangannya.  
 
Ya, ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, hati-
Nya pun akan berkenan dan tidak ada yang tidak akan 
dilakukan-Nya bagi kita. Saat Daud gagal membawa 
tabut perjanjian dengan kereta dan meletakkannya di 
rumah Obed-Edom, bangsa Israel dapat melihat 
dahsyat perbuatan Allah bagi keluarga Obed-Edom. 
Daud pun menyadari kesalahannya. Ia segera 
mengusung tabut itu dan mempersembahkan korban 
bakaran setiap maju enam langkah. Selagi 
melakukannya, ia pun menari-nari dengan sukacita. 
 
Selama ini, sebagian dari kita mungkin mencoba 
membawa Yesus ke dalam kehidupan kita dengan cara 
yang salah. Seperti tabut perjanjian yang tidak bisa 
diangkut begitu saja dengan kereta, tidak ada cara 
mudah dalam mengikut Kristus. Setiap kita harus mau 
mengusung-Nya dengan memikul salib kita masing-
masing. Saat kita melangkah bersama-Nya, kita pun 
harus mau mengorbankan keinginan-keinginan pribadi 
kita. Bahkan juga ego dan perasaan kita sendiri. Jadikan 
Yesus satu-satunya keinginan kita. Yang terutama dan 
yang pertama.  Biarkan Tuhan yang menjadi Roda 
Penggerak kehidupan kita. Hanya itulah satu-satunya 



cara membawa Tabut Perjanjian masuk ke dalam 
Pondok Daud. Sementara kita berkorban dan 
bergembira karena Tuhan, maka kemuliaan-Nya akan 
dimanifestasikan secara dahsyat di tengah-tengah kita. 
(MV.L) 
 
RENUNGAN 
Kalau kita memiliki TABUT PERJANJIAN dalam hidup 
kita, Allah akan MENCURAHKAN BERKAT-BERKAT-NYA 
yang berkelimpahan. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki Tabut Perjanjian yaitu 

Yesus Kristus sebagai pusat hidup Anda? Mengapa? 
2. Mengapa Anda perlu membawa Tabut Perjanjian 

masuk ke dalam hidup Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat memiliki Tabut Perjanjian 

dalam hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, Engkaulah Tabut Perjanjian kami. 

Ajarilah kami bagaimana cara-cara yang benar dan 
berkenan untuk mengusung-Mu dalam setiap langkah 

hidup kami. Murnikan hati dan motivasi kami, 
sementara kami berjuang untuk menjadikan-Mu pusat 

hidup kami dan pusat penyembahan kami dalam 
Pondok Daud. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 17-18; Lukas 11:1-28 

 


