


26 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
PUJIAN DAN SYUKUR DIPERKENAN TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 89:1-53 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 89:20b-21 "Telah Kutaruh mahkota di atas 
kepala seorang pahlawan, telah Kutinggikan seorang 
pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat 
Daud, hamba-Ku; Aku telah mengurapinya dengan 
minyak-Ku yang kudus 
 
Seorang saudagar memelihara seekor burung kenari 
yang pandai sekali mengeluarkan kicauan yang merdu. 
Sang saudagar pun sangat menyayangi burung 
kenarinya itu. Si anjing, kucing, dan ayam yang juga 
dipelihara oleh sang saudagar, merasa iri hati dan terus 
menganggap burung kenari sebagai binatang 
peliharaan yang tidak berguna dibandingkan dengan 
diri mereka sendiri. Suatu kali, sang saudagar 
memasuki rumah sepulang dari berdagang. Kelelahan 
tubuh dan kejenuhan dalam pikirannya tampak jelas 
pada raut mukanya yang pucat. Kemudian sang 
saudagar menyuruh pelayannya membawa burung 
kenari ke dekatnya. Burung kenari itu pun 



mengeluarkan kicauan yang sangat merdu memenuhi 
seluruh ruangan. Segera bangkitlah kembali semangat 
sang saudagar. Kekalutan yang mencekam dirinya 
mulai sirna, dan senyuman tampak menghiasi 
wajahnya. Kicauan merdu si burung kenari telah 
meneduhkan hatinya. Tidaklah mengherankan jika 
sang saudagar sangat menyayangi si burung kenari itu. 

Itulah juga yang akan terjadi jika kita mengerti rahasia 
pentingnya pujian serta ucapan syukur, kita akan 
menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Bahkan, 
kadangkala bukan usaha atau jerih payah kita yang 
disenangi oleh Tuhan. Ada kalanya Tuhan ingin kita 
meninggalkan berbagai aktivitas dan kesibukan kita 
untuk menyembah, menaikkan pujian, serta ucapan 
syukur kepada-Nya. Itulah yang berkenan dan 
menyenangkan hati-Nya. 

Hari ini, marilah kita berkomitmen untuk membangun 
kehidupan yang dipenuhi dengan pujian dan ucapan 
syukur. Di Pondok Daud maupun di saat teduh kita 
pribadi, mulailah memuji Tuhan untuk hal-hal 
sederhana yang ada di sekitar kita. Ucapkanlah syukur 
untuk setiap berkat sekecil apa pun yang kita terima 
atau alami. Penuhilah tahta Tuhan dengan pujian serta 
ucapan syukur kita. Maka hati Tuhan akan disukakan, 
dan Dia berkenan untuk menyatakan berkat serta 
pertolongan-Nya atas hidup kita.  

  



RENUNGAN 
Kalau kita mengerti rahasia pentingnya PUJIAN DAN 
UCAPAN SYUKUR, maka kita akan mengalami hidup 
yang DIPERKENAN TUHAN seperti Daud. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah membangun kehidupan yang 

penuh pujian serta ucapan syukur? 
2. Apakah yang sering kali menghambat Anda untuk 

memuji dan bersyukur kepada Tuhan? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda 

bisa membangun hidup yang penuh pujian dan 
ucapan syukur? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup 
kami. Semua yang ada pada kami saat ini semuanya 
berasal dari-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat 

yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami 
bersyukur Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa 
dan menjadikan kami sebagai anak serta ahli waris-

Mu. Sungguh suatu anugerah yang tidak ternilai dalam 
hidup kami. Kami rindu senantiasa memenuhi tahta-
Mu dengan pujian serta ucapan syukur kami. Terima 

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

 
  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 6-8; Lukas 15:1-10 

 
 



27 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
CIRI KHAS PONDOK DAUD 

 
BACAAN HARI INI 
1 Tawarikh 15:11-28 
 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 15:28 Seluruh orang Israel mengangkut 
tabut perjanjian TUHAN itu dengan diiringi sorak dan 
bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil 
memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. 
 
Kita semua pasti tahu siapa Raja Daud. Ia adalah 
pemuji dan penyembah yang sangat berkenan di 
hadapan Tuhan. Bahkan dari semenjak masa mudanya, 
ia sudah dikenal sebagai seorang pemuji. Ketika Saul 
dihinggapi roh jahat dan ia menyuruh pegawai 
istananya untuk mencarikannya pemain kecapi, salah 
seorang hamba Saul merekomendasikan Daud (1 Sam. 
16:17-18). Apabila Daud bukanlah seseorang yang 
terkenal gemar memuji Tuhan, tidak mungkin ada 
orang yang merekomendasikannya. Apalagi di hadapan 
Saul yang adalah Raja pada masa itu. Karena 
kesukaannya akan memuji Tuhan itulah, akhirnya Saul 
pun menyukainya (1 Sam. 16:23). 
 



Bahkan ketika Daud telah diurapi dan diangkat menjadi 
Raja pun, ia masih tetap senang memuji-muji Tuhan. 
Bahkan dikatakan bahwa Daud memuji Tuhan tujuh 
kali sehari. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar 
kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud berisi tentang 
ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Tidak 
heran jika Tuhan sangat berkenan pada Daud karena 
sikap hatinya yang gemar menyembah dan memuji 
Tuhannya. Sehingga Daud pun diberkati sedemikian 
rupa, bahkan sampai keturunannya dijanjikan untuk 
menduduki tahta Israel. 
 
Pondok Daud tidak berbicara hanya mengenai sebuah 
ritual acara yang diadakan gereja saja. Lebih dari itu, 
Pondok Daud berbicara mengenai kehidupan 
penyembahan kita kepada Tuhan. Yang mana kita 
semua ketahui bahwa Tuhan bertahta di atas pujian 
umat-Nya. Ketika kita memiliki sikap hati menyembah 
yang benar, Tuhan akan disenangkan. Sama seperti 
Tuhan yang berkenan atas penyembahan Daud, 
demikianlah hendaknya kita menaikkan puji-pujian dan 
ucapan syukur kepada-Nya. Sehingga Pondok Daud 
benar-benar boleh dibangkitkan dalam kehidupan kita. 
 
RENUNGAN 
Ciri khas Pondok Daud yang sangat menonjol adalah 
PUJI-PUJIAN DAN UCAPAN SYUKUR. 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membangun kembali Pondok 

Daud? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin Pondok 

Daud ditegakkan kembali? 
3. Bagaimana Anda dapat membangun Pondok Daud 

dalam hidup Anda?  Tuliskanlah! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami mau berkomitmen membangun kembali 

Pondok Daud dalam kehidupan kami. Apa pun yang 
terjadi dalam hidup kami, kami mau senantiasa 

menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kepada-Mu, 
karena kami tahu bahwa itulah yang Engkau kehendaki 

dan kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya, 
Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 9-11; Lukas 15: 11-32 



28 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PUJIAN PENYEMBAHAN YANG TERBAIK 

 
BACAAN HARI INI 
1 Tawarikh 16:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
1Tawarikh 16:4 Ia kemudian mengangkat di hadapan 
Tabut TUHAN itu sebagian orang Lewi untuk 
menyelenggarakan ibadah dalam memasyhurkan 
dengan menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi 
TUHAN, Allah Israel. 
 
Seorang ibu datang beribadah ke gereja dengan hati 
yang penuh dengan beban. Besok ia harus melunasi 
uang kuliah anaknya yang sebenarnya sudah melebihi 
batas waktu pembayaran, padahal ia belum 
mempunyai uangnya. Saat Worship Leader mengajak 
jemaat untuk memuji Tuhan dengan segenap roh, jiwa 
dan kekuatan, ia mengatakan, “Imani bahwa mujizat 
akan datang atas hidup Anda saat Anda memuji Tuhan 
dengan segenap hati!” Perkataan itu begitu 
membangkitkan iman ibu tersebut. Ia melupakan 
semua beban masalahnya dan mulai fokus memuji 
Tuhan. Ia mengangkat tangan dengan segenap hati, 
memuji, menyembah, menari, melompat, bahkan 



tersungkur di hadapan Tuhan yang ia percaya sanggup 
untuk menolongnya secara ajaib. 
 
Sorenya, ibu tersebut menerima pesan singkat dari 
sahabat lamanya di SMU yang sudah lama tidak 
bertemu. Sahabatnya ini tinggal di luar kota dan 
kebetulan sedang ada proyek di kota dimana ibu 
tersebut tinggal. Sang sahabat mengajaknya untuk 
bertemu. Singkat cerita, sahabatnya mentransfer 
sejumlah uang yang sangat cukup, bahkan lebih, untuk 
membayar biaya kuliah anak ibu tersebut. Sebagai 
ucapan syukur sebab ia berhasil memenangkan tender 
dengan nominal yang sangat besar. Ya, pertolongan 
Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu ajaib bagi 
orang-orang yang percaya serta mengandalkan-Nya. 
 
Tanda kita percaya adalah saat kita berani 
menanggalkan segala beban permasalahan dan memuji 
Tuhan dengan segenap kekuatan, sebab kita percaya 
bahwa Tuhan pasti menolong kita. Itulah pujian 
penyembahan yang menyentuh hati Tuhan. Pada saat 
kita sedang dibebani dengan persoalan yang berat, 
tetapi kita tidak tertindih dengan beban itu, melainkan 
kita justru bersorak-sorai di hapan Tuhan. Maka hati 
Tuhan tersentuh dengan iman percaya kita, dan Dia 
akan mengerahkan segenap kekuatan-Nya untuk 
menolong kita. Itu sebabnya, marilah kita senantiasa 
datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan 



yang terbaik yang bisa kita lakukan, sehingga hati 
Tuhan disukakan dan Dia berkenan atas pujian 
penyembahan kita.  
 
RENUNGAN 
Yang menarik perhatian Tuhan adalah pujian 
penyembahan yang SPECIAL, TERBAIK, dan TIDAK 
BIASA-BIASA SAJA.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimana sikap Anda dalam memuji dan 

menyembah Tuhan selama ini?  
2. Menurut Anda, mengapa kita perlu memuji dan 

menyembah Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, roh, 
dan kekuatan? 

3. Komitmen apa yang akan Ada buat supaya Anda 
bisa mempersembahkan pujian penyembahan yang 
menarik perhatian Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur sebab memiliki Allah yang 

penuh dengan kuasa dan kemuliaan seperti Engkau. 
Biarlah setiap kali kami datang kepada-Mu, kami 

datang dengan membawa pujian serta penyembahan 
kami yang terbaik ke hadapan tahta-Mu. Biarlah hati-

Mu disukakan dengan pujian penyembahan kami. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 12-13; Lukas 16 



29 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
RAHASIA PUJI-PUJIAN YANG MENYENTUH HATI 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 100:1-5 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 100:2 Beribadahlah kepada TUHAN dengan 
sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-
sorai! 
 
Hari itu seharusnya adalah hari yang berbahagia. 
Kerajaan terbesar di muka bumi tengah merayakan 
hari berdirinya kerajaan mereka. Raja pun mengadakan 
perayaan besar-besaran di istananya. Namun, kepala 
salah satu kelompok seniman yang terpilih untuk 
menyajikan musik dan tarian di istana mendapatkan 
kabar buruk dari rumah. Istrinya baru saja melahirkan 
secara prematur. Entah apakah anaknya bisa bertahan 
hidup lama atau tidak. Ia bisa saja menunjuk orang lain 
untuk menggantikan perannya. Namun ia juga ingin 
memastikan mereka memberikan yang terbaik bagi 
raja yang mereka hormati.  
 



Akhirnya tibalah giliran grup seninya untuk tampil. 
Meskipun hati sang kepala seniman diliputi awan 
mendung, ia berusaha dengan segenap hatinya untuk 
menyanyi dengan sukacita. Ia mengingat-ingat 
kebesaran dan kebaikan raja bagi rakyatnya. Ia 
memimpin grupnya untuk memuji-muji dan 
mengagungkan sang raja. Begitu meriah dan cerianya 
penampilan mereka, sehingga raja pun terkesan. 
Sampai-sampai raja memperbolehkannya mengajukan 
keinginan. Tanpa banyak berpikir, kepala seniman itu 
meminta agar raja mengirimkan tabib kerajaan untuk 
memeriksa anaknya. Singkat cerita, bukan saja anaknya 
bisa tumbuh sehat, sang raja pun mengangkat grup 
seni mereka sebagai pemusik kerajaan.  
 
Sama seperti raja pada cerita di atas, Raja di atas 
segala raja yang kita sembah pun akan disenangkan 
bila kita datang kepadanya dengan penuh sukacita. 
Benar, kita tidak dapat menghindari permasalahan dan 
duka akan selalu menghampiri hidup kita. Namun, 
pujian dan penyembahan yang sejati tidaklah 
tergantung pada emosi kita. Itu adalah keputusan dan 
kebulatan hati. Tidak tergantung pada kita, tetapi pada 
Tuhan. Ketika kita sedang menaikan pujian 
penyembahan, kita tidak sedang melayani perasaan 
kita sendiri. Tuhanlah yang seharusnya menikmati 
pujian penyembahan kita. Jika kita dapat menyadari 
kebenaran ini dan membangun Pondok Daud dengan 



segenap hati, yakinlah bahwa Tuhan yang menilai hati 
akan mengubah air mata kita menjadi sorak-sorai. 
 
RENUNGAN 
Rahasia puji-pujian dan ucapan syukur yang 
menyentuh hati Tuhan adalah menaikkan puji-pujian 
dengan SUKACITA YANG MELUAP-LUAP. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa hati Tuhan tersentuh ketika kita 

menaikkan puji-pujian dengan sukacita yang meluap-
luap? 

2. Apakah yang selama ini menghalangi Anda untuk 
dapat datang kepada Tuhan dengan sukacita yang 
meluap-luap?  

3. Bagaimana Anda dapat menaikkan pujian dengan 
sukacita yang meluap-luap?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, Engkaulah Raja di atas segala raja. Tak terukur 

kasih setia-Mu. Bertakhta di atas puji-pujian kami. 
Berkaryalah atas hidup kami. Biarlah Pondok Daud-Mu 

menjadi tempat yang penuh dengan pujian 
penyembahan, sehingga kuasa-Mu pun tercurah atas 

kami. Tempat janji-janji-Mu tergenapi dan Kau 
ubahkan air mata menjadi tari-tarian. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 14-15; Lukas 17:1-19 



30 NOVEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
UCAPAN SYUKUR YANG BERLIMPAH-LIMPAH 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur107:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur107:1 Bersyukurlah kepada TUHAN karena Ia 
itu baik, karena kasih setia-Nya selama-lamanya! 
 
Tentunya kita semua sudah terbiasa dengan 
mekanisme mengakses suatu aplikasi pada telepon 
pintar kita, bukan? Untuk dapat masuk dan 
menggunakan suatu aplikasi, dibutuhkan kata sandi 
yang tepat. Kata sandi yang tepat ini memberi kita izin 
untuk mengakses semua layanan dan fasilitas yang 
ditawarkan, sehingga memudahkan pekerjaan sehari-
hari kita. Sebaliknya, jika kita memasukkan kata sandi 
yang salah, kita dapat kehilangan akses atasnya.  
 
Sungguh beruntung, raja Daud sudah mengajarkan 
kepada kita dalam kitab Mazmur 100:4, bahwa kata 
sandi untuk masuk ke pintu gerbang Tuhan adalah  
ucapan syukur. Dengan mengucap syukur, kita memiliki 
kunci untuk masuk ke dalam bait-Nya dan juga 
mengakses segala kuasa mujizat-Nya dalam hidup kita. 



Untuk setiap kebaikan-Nya, pujikan "Terima kasih 
Yesus." Setiap kali Dia mendengar doa kita dan 
memberikan mujizat, serukan, "Ajaib Kau Tuhan, 
syukur bagi-Mu!" Bahkan dalam kondisi yang 
sepertinya tidak baik pun, kita tetap berkata, "Terima 
kasih Tuhan, Engkau Bapaku yang baik, rencana-Mu 
baik adanya, Engkau turut bekerja untuk 
mendatangkan kebaikan dalam hidupku, sejuta syukur 
bagi-Mu Tuhan!" 
 
Ketahuilah bahwa tak sedetik pun Tuhan lalai akan 
hidup kita, seperti ada tertulis "Sesungguhnya tidak 
terlelap dan tidak tertidur Penjaga Israel (Mzm. 
121:4)". Dia mengetahui apa yang kita alami dan apa 
yang kita butuhkan. Dia mendengarkan doa-doa dan 
setiap perkataan hati kita. Sebelum membangkitkan 
Lazarus, Yesus pun berkata, “Bapa, Aku mengucap 
syukur kepada-Mu, karena Engkau telah 
mendengarkan Aku.” Oleh sebab itu, saat kita 
membangun pondok Daud, ucapkan syukur dalam 
segala hal, sehingga hati-Nya semakin disukakan. 
Segala yang kurang dalam kebutuhan kita akan 
dicukupkan dan segala yang sudah “mati” dalam hidup 
kita akan dibangkitkan kembali dalam Tuhan! 
 
  



RENUNGAN 
Setiap kali kita datang kepada Tuhan, pastikan ada 
UCAPAN SYUKUR YANG BERLIMPAH-LIMPAH, yang 
begitu banyaknya, yang berjuta-juta bagi Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menyadari setiap pertolongan dan 

proteksi Tuhan atas hidup Anda hari ini? Sebutkan! 
2. Mengapa Anda perlu datang dengan ucapan 

syukur yang berlimpah-limpah kepada Tuhan? 
3. Apa yang menjadi deklarasi syukur Anda untuk 

menyukakan hati-Nya?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerti segala 
turut campur tangan-Mu dalam setiap detik yang kami 
lalui hari ini, baik itu perkara kecil maupun besar. Ajari 
kami untuk mengucap syukur atasnya sehingga kami 
dapat mengakses bait suci-Mu yang memberi kuasa 
dan kemenangan dalam setiap pergumulan kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 16-18; Lukas 17:20-37 



01 DESEMBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PASSWORD PINTU SORGA 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur95:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur95:2 Biarlah kita menghadap wajah-Nya 
dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi-Nya 
dengan nyanyian mazmur. 
 
Memberi adalah hal yang biasa bagi Duke McGregor. Ia 
sering berdonasi untuk kaum yang membutuhkan. 
Terutama memberikan beasiswa untuk anak-anak 
kurang mampu dan yatim piatu. Setiap Natal tiba, ia 
selalu mengirimkan hadiah untuk anak-anak panti 
asuhan di seantero Inggris. Tentu saja hal itu membuat 
rumahnya kebanjiran surat ucapan terima kasih dari 
semua kepala panti setiap awal tahun. Namun, suatu 
kali ada yang berbeda. Di antara surat-surat itu terselip 
surat berwarna cerah. Rupanya ada anak yang 
mengiriminya surat secara pribadi. Anak itu 
mengungkapkan kegembiraannya karena menerima 
sweater merah terang karena punyanya yang lama 
sudah sangat usang.  



Tak hanya itu, beberapa waktu kemudian anak itu 
kembali mengirimkan surat. Dalam surat itu ia berkata, 
“Hari ini sangat dingin, tapi badanku tetap hangat 
karena sweater dari Tuan. Terima kasih!” Lalu ia 
menuliskan surat lainnya, “Tadi aku kehujanan, 
sweaterku basah, tapi hatiku tetap senang karena 
mengingat hangatnya sweater itu. Terima kasih sudah 
mencerahkan hari-hariku.” Tersentuh oleh surat-surat 
yang terus berdatangan itu, Duke McGregor 
memerintahkan anak buahnya mencari tahu tentang si 
anak. Tak lama kemudian, ia pun diadopsi ke dalam 
keluarga Duke. 
 
Tidak ada satu pribadi pun yang tidak senang dihargai. 
Seperti anak kecil yang menyentuh hati sang Duke 
dengan ucapan-ucapan terima kasihnya, kita pun dapat 
menyentuh hati Tuhan dengan pujian dan ucapan 
syukur kita. Ucapan syukur kita ibarat password untuk 
mengakses pintu hati Tuhan. Bila kita melakukannya 
dengan benar, tingkap-tingkap langit pun terbuka dan 
jawaban doa tercurah. Itu sebabnya, saat kita datang 
ke hadapan Bapa di saat-saat pribadi kita maupun 
ketika mengikuti Pondok Daud, datanglah dengan hati 
yang penuh ucapan syukur dan kecintaan akan Tuhan. 
Bukan karena kita mengejar berkatnya, tetapi karena 
kita tulus mengasihi-Nya dan ingin memenuhi takhta-
Nya dengan ucapan syukur kita. (MV.L) 
 



RENUNGAN 
UCAPAN SYUKUR adalah PASSWORD yang akan 
MEMBUKA KUNCI PINTU SORGA atas hidup kita.  
 
APLIKASI 
1. Ketika datang kepada Tuhan, apakah Anda lebih 

sering mengucap syukur atau mengajukan keluhan 
dan meminta sesuatu? Mengapa?  

2. Mengapa ucapan syukur bisa menjadi password 
untuk membuka pintu sorga? 

3. Bagaimana Anda bisa mulai mengucap syukur atas 
apa pun yang tengah Anda alami sekarang ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, tidak ada Tuhan yang 

memperhatikan hidup kami seperti Engkau. Engkau 
tahu yang terbaik bagi kami dan selalu memenuhi 
hidup kami dengan kebaikan-Mu. Ajari kami untuk 
selalu memenuhi hati kami dengan ucapan syukur, 

agar kami dapat selalu menyenangkan-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 19-20; Lukas 18:1-23 

 



02 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
KUASA PUJIAN DAN UCAPAN SYUKUR 

 
BACAAN HARI INI 
1 Tawarikh 25:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 25:6 Mereka ini sekalian berada di bawah 
pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan 
nyanyian di rumah TUHAN dengan diiringi ceracap, 
gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah 
dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan bani Asaf, 
Yedutun dan Heman. 
 
Bagaimana rasanya bila kita diminta untuk menyanyi 
saat kita sedang merasa sangat sedih dan tertekan? 
Tentu sangat sulit sekali, tetapi inilah yang dialami oleh 
Muhammad Subhan atau Bezaleel Subhan. Anak 
pertamanya, Kairos, divonis dokter menderita leukimia 
tipe ALL. Hati Subhan dan istrinya hancur. Namun, 
Tuhan justru memintanya untuk menyanyi mengucap 
syukur dan memuji-Nya. "Mau nyanyi nggak Subhan 
buat Saya?" suara Tuhan begitu audible terdengar jelas 
di telinga Subhan. Walau hatinya tidak karuan, ia 
menggandeng tangan istrinya dan bernyanyi lantang di 
kamar perawatan Kairos.  



Empat setengah bulan Kairos dirawat. Walaupun hati 
Subhan menangis dan berseru tidak kuat lagi Tuhan, 
Subhan terus bernyanyi. Yang luar biasa, meskipun 
sedang sakit parah, Kairos suka sekali menari dan 
sesekali mengajak para perawat ikut menari. Sampai 
suatu hari, Kairos menolak menjalani kemoterapi dan 
mengatakan pada ayahnya bahwa ia sudah sembuh. 
Dokter pun mengadakan tes cairan sumsum dan 
mengatakan bahwa virus kankernya tinggal 1%. Tak 
yakin dengan hasilnya, dokter melakukan tes ulang. 
Dan hasilnya, tidak ditemukan satu pun virus kanker 
dalam tubuh Kairos. Sembuh total oleh kuasa Tuhan.  
 
Begitu besarnya kuasa dalam pujian penyembahan dan 
ucapan syukur, hingga raja Daud memilih orang-orang 
terbaik dari bani Asaf, Yedutun, dan Heman yang 
masing-masing sangat ahli di bidangnya untuk menjadi 
tim pemuji dan penyembah di pondok Daud. Saat kita 
menaikkan syukur dan pujian profetik, kita sedang 
mengagung-agungkan dan memegahkan Allah kita. Apa 
pun yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tetap yang 
pertama dan terutama dalam hidup kita. Inilah yang 
menyentuh dan menggerakkan hati Tuhan. Saat hati 
Tuhan disukakan, tak ada lagi yang bisa menahan 
kuasa-Nya turun atas hidup kita. Pujilah Tuhan dengan 
segenap hati, menari, dan bersoraklah dengan penuh 
ucapan syukur, dan lihatlah kuasa yang sama yang 



Tuhan kerjakan bagi Daud, akan Tuhan kerjakan dalam 
hidup kita. (PF) 
 
RENUNGAN 
Naikkanlah pujian dan ucapan syukur sebagai 
TINDAKAN PROFETIK, maka hidup kita akan dipenuhi 
dengan KUASA TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda apa yang bisa menyukakan hati 

Tuhan? 
2. Coba cari dan pikirkan, hal apa saja yang membuat 

Anda merasa bersyukur pada Tuhan? 
3. Apa yang menghalangi Anda untuk secara bebas 

mengekspresikan pujian dan rasa syukur Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu lebih dari apa pun. 
Kau sungguh baik, apa pun yang Kau izinkan terjadi 

dalam hidup kami, itu karena Engkau begitu mengasihi 
kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur, 

memuji dan memuliakan Engkau sepanjang hidup 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 21-22; Lukas 18:24-43 

 


