


19 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PENYEMBAHAN SEBAGAI GAYA HIDUP KERAJAAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 13:1-25 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 13:15 Sebab itu marilah kita, oleh Dia, 
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada 
Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. 
 
Menjadi bagian dari Kerajaan Inggris mungkin 
merupakan impian dari banyak gadis di Inggris. Tak 
diragukan, Kate Middleton adalah satu dari jutaan 
gadis yang beruntung ketika ia dipersunting Pangeran 
William dan menjadi bagian dari Kerajaan Inggris. 
Sebagai konsekuensinya, ia harus mempelajari banyak 
peraturan serta etiket Kerajaan Inggris, khususnya 
dalam hal memberikan penghormatan kepada sang 
Ratu. Misalnya, setiap kali Ratu Elizabeth II berdiri, 
semua orang yang ada di dalam ruangan harus ikut 
berdiri. Lalu setiap kali berpapasan dengan Ratu, 
semua pria harus menundukkan kepala dan setiap 
wanita harus membungkukkan badan sambil menekuk 
kakinya. Selain itu, masih banyak peraturan serta etiket 



lain yang harus dilakukan untuk menghormati Ratu 
Elizabeth II. 
 
Kalau di Kerajaan Inggris saja diberlakukan aturan yang 
sangat ketat untuk memberikan penghormatan kepada 
Sang Ratu, betapa seharusnya kita lebih lagi 
memberikan penghormatan kita kepada Tuhan di atas 
segala tuhan, Raja di atas segala raja, Allah pencipta 
alam semesta serta Penguasa atas segala-galanya! 
Sudah selayaknya Tuhan menerima penghormatan kita 
yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik, dan 
pengagungan kita yang terbaik.  
 
Saat kita menyembah Tuhan di Pondok Daud atau 
dalam ibadah, jangan merasa enggan untuk 
mengekspresikan dengan maksimal penyembahan kita 
kepada Tuhan. Bukan masalah kita orang yang 
ekspresif atau tidak, terbuka atau tertutup, saat kita 
berhadapan dengan raja di dunia atau orang yang kita 
hormati, pasti kita akan menundukkan kepala atau 
membungkukkan badan untuk menghormatinya. 
Lakukanlah juga itu di hadapan Raja segala raja. Jangan 
merasa enggan untuk mengangkat tangan, 
menyembah, bersujud, atau tersungkur di hadapan 
Tuhan. Marilah kita menanggalkan semua atribut serta 
gengsi kita untuk mempersembahkan penghormatan 
yang terbaik kepada Tuhan, Sang Juruselamat kita yang 



sudah memberikan keselamatan serta hidup 
berkelimpahan kepada kita.  
 
RENUNGAN 
PENYEMBAHAN adalah GAYA HIDUP kerajaan, karena 
itu ketika kita datang ke hadapan Allah, RAJA di atas 
segala raja, SUJUDLAH dan MENYEMBAHLAH! 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa kita perlu menyembah 

Tuhan dengan penuh hormat?  
2. Apa yang selama ini menghalangi kita untuk 

menyembah Tuhan dengan penuh rasa hormat? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda 

bisa menyembah Tuhan dengan penuh rasa hormat? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, Engkau layak menerima pujian, hormat, serta 
sembah kami. Engkaulah Raja segala raja, Allah segala 
ilah, Tuhan yang layak kami agungkan dan muliakan. 

Ajar kami untuk senantiasa menghormati Engkau 
dalam hadirat-MU, sehingga Engkau selalu berkenan 
atas pujian serta penyembahan kami. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 19-21; Lukas 11:29-54 



20 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PENYEMBAHAN YANG BENAR 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 4:21-24 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 4:23 Tetapi saatnya akan datang dan sudah 
tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar 
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; 
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah 
demikian. 
 
“Siapa yang mengizinkan Vania menyanyikan ‘Amazing 
Grace’ di acara ini?” protes seorang panitia malam 
amal yang diadakan di gereja di kota kecil. “Vania dan 
menyanyi adalah kombinasi buruk, dan sejauh yang 
kutahu, ia tidak kompatibel dengan agama!” Beberapa 
orang yang dulu satu sekolah dengan Vania bergumam 
setuju. Mereka masih ingat insiden beberapa tahun 
lalu ketika gadis yang selalu tidur saat khotbah itu 
tertangkap basah menggunakan obat-obatan terlarang, 
dan orangtuanya terpaksa menyekolahkannya di kota 
lain. Namun, ketua tim panitia angkat bicara, “Aku 
yang memasukkan namanya. Beberapa hari yang lalu 



Vania kembali dan aku mengundangnya ke komsel. 
Nanti kalian lihat saja perubahannya.” 
 
Acara malam itu pun dimulai. Satu per satu 
penyumbang acara mempertunjukkan teknik 
permainan musik dan seni tarik suara yang tidak kalah 
dengan para profesional. Kemudian tibalah giliran 
Vania. Sejak ia mulai menyanyi, nada-nadanya banyak 
yang meleset. Fals menghiasi nyanyiannya. Anehnya, 
tak seorang pun melontarkan komentar negatif. 
Sesuatu yang berbeda terasa dari cara Vania bernyanyi. 
Seolah-olah ada suatu atmosfer suci yang kental dan 
semakin menenggelamkan mereka. Saat Vania selesai 
menyanyi, hampir setiap pasang mata telah basah. Tak 
lama, tepuk tangan dan sorak-sorai memuji Tuhan pun 
bergemuruh membanjiri ruangan. Tak seorang pun 
yang tak merasakan besar kasih yang mengalir keluar 
dari hati Vania kepada Tuhan. 
 
Ya, hanya hati yang dapat menyentuh hati. Saat kita 
datang ke Pondok Daud, masuklah dengan membawa 
hati kita. Sebab, terlebih dari seberapa baiknya kita 
menyanyikan lagu peyembahan, Tuhan menginginkan 
hati yang menyembah. Kesungguhan kita akan 
mengundang-Nya untuk bertakhta di atas pujian 
penyembahan kita. Dan saat Tuhan hadir, Dia akan 
bekerja dalam hati semua orang. Yang terluka 



dipulihkan; yang sedang lemah dikuatkan; dan yang 
berbeban berat menemukan kelegaan. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
PENYEMBAHAN bukan bicara tentang teknik, tetapi 
TENTANG HATI; bukan masalah nada yang pas, tetapi 
SIKAP HATI YANG TEPAT. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah sikap hati Anda saat menyanyikan 

lagu-lagu penyembahan selama ini?  
2. Mengapa Tuhan lebih menilai hati Anda ketimbang 

suara Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat menjaga sikap hati Anda 

saat datang ke hadapan Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan 
yang mencari hati, bukan suara yang merdu. Bentuk 

hati kami. Kami ingin memiliki hati yang menyembah, 
sehingga penyembahan kami boleh menjadi 

penyembahan yang berkenan dan merdu di telinga-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Samuel 22-24; Lukas 12:1-31 



21 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TAK KENAL MAKA TAK MENYEMBAH DENGAN 

BENAR 

 
BACAAN HARI INI 
Kisah Para Rasul 17:16-31 
 
RHEMA HARI INI 
Kisah Para Rasul 17:23 Sebab ketika aku berjalan-jalan 
di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, 
aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan: 
Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu 
sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan 
kepada kamu. 
 
“Kau tidak tahu siapa aku! Jika kau masih ingin hidup, 
cepat lepaskan aku!” ujar Putri Songhwa kepada Nam 
Chi Ho. Tanpa sengaja, Putri Songhwa mengetahui 
kejahatan Nam Chi Ho yang selama ini ditutupi dengan 
berpura-pura baik. Takut kedoknya tersebar, ia 
mengikat sang putri di pohon dan mengancam akan 
membunuhnya. Beruntung Seo Do-Yoon, salah satu 
pegawai istana, berhasil menyusul Putri Songhwa dan 
menyelamatkannya. Pertemuan Putri Songhwa dan 
Nam Chi Ho memang disengaja. Setelah mendapatkan 
informasi tentang kandidat-kandidat yang akan 



dijodohkan kepadanya, Putri Songhwa kabur dari 
istana dan mencari tahu tentang kepribadian para 
kandidat calon suaminya. Salah satunya Nam Chi Ho. 
Ini adalah potongan cerita dari film Korea “The Princess 
and the Matchmaker”.  
 
Dari potongan cerita di atas, kita dapat melihat dua 
respons berbeda terhadap sang putri. Nam Chi Ho yang 
tidak mengenal sang putri tidak memiliki rasa hormat 
sedikit pun, bahkan tidak segan berbuat jahat 
kepadanya. Sedangkan Seo Do-Yoon berusaha 
menyelamatkan sang putri meski nyawanya sendiri 
terancam. Itu semua karena Seo Do-Yoon mengenal 
sang putri secara pribadi, sehingga ia bisa 
menghormati dan berbakti kepada sang putri dengan 
cara yang benar.  
 
Demikian juga kita terhadap Raja kita, Tuhan Yesus. 
Selayaknya kita terus berjuang untuk mengenal pribadi 
Tuhan, sehingga kita bisa menyembah-Nya dengan 
benar. Jangan seperti penduduk Athena pernah ditegur 
oleh Paulus. Mereka tampak begitu rohani dan 
melakukan banyak ritual untuk memuja banyak dewa. 
Namun, mereka seolah tidak peduli jika mereka tidak 
mengenal dewa-dewi yang mereka sembah. Hal ini 
sangatlah kontradiktif. Bila kita tidak mengenal dengan 
benar, kita pun tak akan bisa menyembah dengan 
benar. Oleh sebab itu, milikilah hati seorang 



penyembah, sehingga saat kita membangun Pondok 
Daud, Tuhan disenangkan dan Dia mau hadir dan 
berdaulat dalam Pondok Daud kita. 
 
RENUNGAN 
PENYEMBAHAN YANG BENAR adalah penyembahan 
yang MENGALIR keluar dari PENGENALAN PRIBADI 
akan Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah penyembahan Anda 

selama ini sudah benar? 
2. Mengapa Anda perlu mengenal pribadi Tuhan 

dengan benar? 
3. Apa komitmen Anda dalam meningkatkan 

pengenalan Anda atas pribadi Tuhan? 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih sudah berkenan 

melawat kami. Mampukan kami untuk terus mengenal-
Mu secara pribadi. Mampukan kami untuk mengerti isi 
hati-Mu, sehingga kami bisa menyembah-Mu dengan 

cara yang benar dan Engkau bersedia tinggal dan 
berdaulat di dalam Pondok Daud yang kami bangun. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 25-26; Lukas 12:32-59 



22 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KEDALAMAN PENYEMBAHAN 

 

BACAAN HARI INI 
Efesus 3:1-13 
 

RHEMA HARI INI 
Efesus 3:18 Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama 
dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa 
lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya 
kasih Kristus, 
 

Pertemuan pertama Roy dan Ela terjadi di bangku 
sekolah. Saat itu belum ada perasaan spesial di antara 
keduanya. Namun, tanpa mereka sadari, kebersamaan 
mereka setiap harinya menumbuhkan rasa antara yang 
satu dengan yang lain. Rasa kagum, rasa suka, bahkan 
rasa rindu bila tidak berjumpa. 
 

Rasa seperti itulah yang Tuhan rindukan setiap waktu 
dari kekasih-kekasih hati-Nya. Bagaimana dengan kita? 
Adakah Tuhan menemukan rasa seperti itu di hati kita? 
Hati yang bergelora setiap waktu, terutama saat 
bersekutu intim dengan-Nya. Seperti saat Tuhan 
mendapati hati Daud, sehingga Dia mengakui Daud 
sebagai seorang yang berkenan di hati-Nya (Kis. 
13:22b). Hati yang penuh cinta dan gelora, yang 



senantiasa rindu berada di bait-Nya daripada seribu 
hari di tempat lain. Hati yang tidak tahan melihat 
rumah Tuhan hanya sekedarnya saja, sehingga lahirlah 
Pondok Daud bagi Tuhan.  
 

Hari-hari ini, Dia sangat rindu semakin banyak gereja-
Nya di akhir zaman yang membangun kembali Pondok 
Daud yang sempat roboh (Kis. 15:16). Tuhan tidak 
hendak membangun Pondok Daud untuk 
mengumpulkan orang-orang berbakat dan penuh 
karunia. Yang Dia rindukan adalah penyembah-
penyembah yang penuh cinta, kerinduan, dan memiliki 
kedalaman dengan-Nya seperti Daud. Sebuah 
hubungan yang tidak pupus dan yang tidak lekang 
dimakan waktu, tekanan, atau kenikmatan dunia. Jika 
kita ingin memiliki hubungan seperti itu dengan Tuhan, 
rahasianya adalah mulai membangun hubungan 
tersebut. Renungkan firman Tuhan siang dan malam 
(Mzm. 1:1-3). Semakin sering kita merenungkan 
firman-Nya, semakin dalam kita akan memahami-Nya, 
tentang kasih-Nya, dan kuasa-Nya. Kita akan semakin 
mengerti dan mengenal siapa Yesus yang kita sembah. 
Kita akan memiliki penyembahan yang dalam pula 
kepada-Nya. Pengenalan seperti inilah yang akan 
melahirkan pujian dan pengagungan yang sejati, yang 
lahir dari hati yang mengasihi dan terpesona akan 
kebesaran-Nya. Inilah yang disebut menyembah dalam 
kebenaran. 



 

RENUNGAN 
Semakin dalam PEMAHAMAN KITA akan Allah, 
semakin dalam pula PENYEMBAHAN KITA kepada-Nya. 
 

APLIKASI 
1. Menurut Anda, bagaimana caranya agar Anda 

memiliki pemahaman yang dalam akan Allah?  
2. Sudahkah Anda menjadikan firman Tuhan sebagai 

kesukaan dan kebutuhan yang terutama bagi hidup 
Anda? 

3. Apakah Anda sudah membangun hubungan intim 
baik melalui Pondok Daud pribadi maupun dengan 
datang ke Pondok Daud yang sudah Tuhan bukakan 
di gereja kita? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang kami kasihi, terima kasih atas Pondok 

Daud yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Bawa 
kami ke dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi, 
sehingga kami memiliki kedalaman dan hati yang 

menyembah seperti Daud, yang menyembah dalam 
kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 27-29; Lukas 13:1-22 



23 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENDAHULUKAN TUHAN DALAM SEGALA KEADAAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 37:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 37:5-6 Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN 
dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak; Ia 
akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan 
hakmu seperti siang. 
 
James Gilmore bukanlah seorang dokter, tetapi 
misionaris di Mongolia. Hanya saja, ia pernah belajar 
tentang pertolongan pertama. Saat diminta untuk 
merawat tiga serdadu yang terluka, ia pun menolong 
mereka sebaik mungkin. Dengan telaten ia 
membersihkan dan membalut luka dari dua serdadu-
serdadu itu. Namun, ketika melihat kaki serdadu ketiga 
yang patah sangat parah, ia tidak yakin apa yang harus 
ia lakukan. Lalu ia bertelut dan berdoa meminta 
pertolongan Tuhan. Begitu ia menyelesaikan doanya, 
sekelompok pengemis datang dan meminta sedekah. Ia 
pun memberi mereka pemberian kecil dan beberapa 
kata yang menyejukkan hati. Setelah itu mereka pergi, 
tetapi seorang pengemis yang letih tetap tinggal. 



Pengemis itu hampir seperti kerangka berjalan. Melihat 
itu, James segera menyadari bahwa Tuhan 
mendatangkan baginya sebuah pelajaran anatomi 
tubuh. Ia meminta izin kepada pengemis itu untuk 
memeriksanya. Setelah dengan teliti menelusuri tulang 
paha pengemis itu dengan jari-jarinya, ia mengerti apa 
yang harus ia lakukan untuk memperbaiki kaki patah 
serdadu itu. 
 
Merawat orang sakit jelas bukan keahlian James 
Gilmore, tetapi ketika ia mendahulukan Tuhan dalam 
tindakannya, Tuhan datang membela, dan ia berhasil 
mengerjakan perkara yang semestinya tidak mungkin 
bisa diselesaikannya. Tuhan tidak mempermalukan 
James.  
 
Bukan ketika dalam kesulitan saja kita datang kepada 
Tuhan. Semestinya dalam segala keadaan, kita datang 
dan berserah kepada Tuhan, sebab Dia Allah pengatur 
segala sesuatu. Meskipun kita memiliki keahlian dalam 
berbagai bidang, tetapi sering kali keahlian kita pun 
tidak bisa menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, 
kemampuan manusia memang sangat terbatas, tetapi 
Tuhan kita adalah Tuhan yang tanpa batas. Bagi Dia 
tidak ada masalah yang tak terselesaikan. Percayalah, 
saat kita datang pada Tuhan dalam Pondok Daud 
dengan hati yang menyembah, maka Tuhan akan 
menyatakan pembelaan-Nya atas kita. Amin. 



 
RENUNGAN 
Jika kita selalu MENDAHULUKAN TUHAN dalam segala 
keadaan, Dia TIDAK AKAN MEMPERMALUKAN kita dan 
PEMBELAAN-NYA NYATA atas hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mendahulukan Tuhan dalam 

segala keadaan? Mengapa?  
2. Mengapa Anda perlu mendahulukan Tuhan dalam 

segala keadaan? 
3. Bagaimana Anda dapat mendahulukan Tuhan di 

tengah-tengah banyaknya persoalan hidup Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila kami masih 

sering berfokus pada permasalahan kami dan juga diri 
kami sendiri. Ajari kami untuk selalu mendahulukan 

Engkau dalam segala keadaan, agar kami dapat 
belajar mengenali kehendak-Mu dalam hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Samuel 30-31; Lukas 13:23-35 



24 NOVEMBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

RASA CINTA DAN PASSION SAAT MENYEMBAH 
TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 69:1-37 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 69:10a sebab cinta untuk rumah-Mu 
menghanguskan aku 
 
Saat kita mencintai seseorang, kita akan selalu ingin 
bersamanya. Rasa sedih pun muncul bila jauh dari 
orang yang kita kasihi. Begitu pula dengan Eki dan July. 
Pasangan yang baru menikah satu minggu ini terpaksa 
harus berpisah dan hanya bisa bertemu satu minggu 
sekali karena pekerjaan. Meski demikian, mereka tetap 
berkomunikasi setiap hari. Entah dengan menelepon, 
berkirim pesan, atau terkadang Eki tiba-tiba 
mengunjungi July tanpa memberitahunya terlebih 
dahulu. Mengapa mereka menjalin komunikasi yang 
sangat intens? Jawabannya adalah karena cinta. 
Karena cinta, mereka mau berkorban, mau mengerti, 
dan memahami satu sama lain. Cintalah yang membuat 



mereka semakin dekat dan semakin mengenal secara 
pribadi. 
 
Demikian juga halnya hubungan kita dengan Tuhan. 
Meskipun secara jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan, 
kita bisa merasakan hadir-Nya secara roh. Dalam 
dimensi roh, kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara 
pribadi. Melalui pujian penyembahan, kita bisa 
menghampiri takhta kudus-Nya. Akan tetapi, pujian 
yang diinginkan Tuhan bukanlah pujian yang hanya kita 
nyanyikan di mulut saja. Pujian penyembahan yang 
dipenuhi dengan kehausan dan gairah akan Allahlah 
yang berkenan di hati-Nya.  
 
Sesungguhnya, ketika kita menyembah Tuhan, itu 
berarti kita sedang mengekspresikan kasih dan cinta 
kita kepada Pribadi yang sudah mati dan 
menyelamatkan hidup kita. Saat kita sungguh-sungguh 
mencintai Tuhan, kita akan selalu merindukan tinggal 
di dalam hadirat Tuhan. Semakin kita berdiam diri 
dalam hadirat-Nya, kita akan semakin mengenal Tuhan, 
dan kita pun akan semakin mengerti isi hati-Nya. 
Semakin kita mengenal Tuhan, kita pun dapat lebih lagi 
menyembah-Nya dengan penuh rasa cinta dan gairah 
yang besar akan diri-Nya. Inilah yang namanya 
penyembahan yang benar. Penyembah-penyembah 
dengan hati menyembah seperti inilah yang Tuhan 



rindukan untuk membangun Pondok Daud seperti yang 
ada di hati-Nya. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Kalau kita mau MENJADI PENYEMBAH YANG BENAR, 
kita harus MEMILIKI HATI yang dipenuhi RASA CINTA 
dan PASSION kepada Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sudah memiliki waktu khusus 

untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mengapa? 
2. Adakah penghalang bagi Anda untuk menjadi 

penyembah yang benar? Sebutkan! 
3. Komitmen apa yang  bisa Anda buat dalam 

menyembah-Nya? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah 
mengingatkan kami agar kami menjadi penyembah-
penyembah-Mu yang benar. Kami mau memiliki hati 

yang penuh dengan cinta dan gairah yang besar 
kepada-Mu. Sehingga kami selalu ingin tinggal di 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 1-2; Lukas 14:1-24 



25 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PONDOK DAUD YANG MEMENANGKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 84: 1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 84:11 Sebab lebih baik satu hari di pelataran-
Mu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik 
berdiri di ambang pintu rumah Allahku dari pada diam 
di kemah-kemah orang fasik. 
 
Toni merasa agak frustrasi hari ini. Beban kerja 
dirasanya berat. Ia sedang menangani tiga proyek dan 
ketiganya harus rampung besok. Tenggat waktu yang 
mepet membuat ide kreativitasnya mandek. Buntu. 
Toni kemudian memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia 
ingin berdoa di Pondok Daud di gereja. Di sana ia 
mengungkapkan rasa syukur atas setiap anugerah yang 
Tuhan sudah limpahkan dalam hidupnya. Ia memohon 
agar dimampukan untuk menyelesaikan setiap proyek. 
Dalam keheningan, Toni tersadar bahwa seluruh hidup 
dan usahanya adalah milik Tuhan. Tiba-tiba 
semangatnya menyala kembali. Ia menjadi yakin, 
proyeknya adalah milik Tuhan. Pasti Tuhan 
memampukannya untuk menyelesaikan. Hati Toni 



menyala-nyala memuji dan menyembah Tuhan. 
Sepulang Pondok Daud, Toni segera mengumpulkan 
timnya. Mereka berdiskusi dan ide-ide cemerlang yang 
tidak pernah terlontar dalam rapat-rapat sebelumnya 
pun bermunculan. Singkat cerita, Toni akhirnya 
berhasil menyelesaikan tiga proyeknya dengan baik.  
 
Bani Korah yang menulis Mazmur 84 ini adalah nenek 
moyang dari pemusik-pemusik kudus. Mereka 
senantiasa merindukan dan mendambakan kediaman 
dan kehadiran Allah. Mereka memahami kediaman 
Tuhan adalah tempat berlindung yang aman bagi 
orang-orang yang mengandalkan-Nya. Salah satu 
perwujudan kediaman Tuhan adalah Pondok Daud, 
tempat untuk menyembah dan memuji-Nya. Tempat di 
mana hati kita dan hati Tuhan bertemu.  
 
Kita bersyukur gereja kita memiliki Pondok Daud 
tempat kita dapat senantiasa menghadap Tuhan setiap 
kali kita rindu akan hadirat Tuhan. Untuk bertemu 
dengan Tuhan diperlukan kekudusan dan ketulusan. 
Ketika memasuki hadirat Tuhan, pastikanlah kita 
datang dengan kerinduan yang dalam. Pastikanlah 
bahwa hati kita menyembah dan memuji dengan 
benar. Sembahlah Tuhan dalam Roh yang kudus. 
Bukalah hati untuk jamahan-Nya. Biarkanlah Dia 
mengambil alih hidup dan permasalahan kita, maka 



kita pasti merasakan kehadiran dan lawatan Tuhan 
yang luar biasa.  
 
RENUNGAN 
Hanya di PONDOK DAUD, kita bisa menyembah Tuhan 
dengan KEINTIMAN dan KEDEKATAN antara HATI KITA 
dengan HATI TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah beban pergumulan Anda saat ini? 
2. Bagaimanakah caranya agar pergumulan kita 

didengar oleh Tuhan? 
3. Bagaimanakah cara kita agar api lawatan Tuhan 

bisa terus menyala di Pondok Daud? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur memiliki Allah 
yang hebat seperti-Mu. Engkau adalah Bapa yang 

kekal yang  setia dan mengasihi kami. Engkau adalah 
penasihat ajaib bagi setiap permasalahan kami. 

Engkau adalah Raja Damai yang mmberi ketenangan 
kepada kami. Kami selalu rindu untuk berada dalam 

hadirat-Mu. Hadirat-Mu adalah tempat kami berteduh 
dan berlindung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 3-5; Lukas 14:25-35 


