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JANJI TUHAN UNTUK HATI YANG MELEKAT
KEPADA-NYA
Sungguh, hatinya melekat
kepada-Ku… (Mazmur
91:14a)
Daud adalah seorang yang
sangat
berhasil.
Tuhan
membuat segala sesuatu
yang ia lakukan menjadi
berhasil. Ia selalu berhasil saat maju berperang ketika Saul menyuruhnya,
bahkan dikatakan lebih berhasil dari seluruh pegawai Saul (1 Samuel 18:30).
Daud juga dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan (Kisah
13:22). Keberhasilan yang Daud capai tidak terlepas dari pertolongan kuasa
Tuhan. Waktu ia maju berperang, Tuhan melindunginya. Waktu ia dalam
kesesakan karena dikejar-kejar oleh Saul, Tuhan menyertainya. Semasa
hidupnya Tuhan memberkati Daud berlimpah-limpah. Itu semua terjadi
karena hati Daud melekat kepada Tuhan.

2. Penyertaan Tuhan
Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia
dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. – Mazmur
91:15
Penderitaan dan masalah tidak terlepas dari kehidupan orang percaya
selama di muka bumi ini. Penyertaan Tuhan diperlukan agar dapat
menghadapi dan melewati setiap penderitaan dan masalah yang Tuhan
izinkan terjadi. Untuk itu hati kita perlu melekat kepada Tuhan sehingga kita
dapat melihat penyertaan Tuhan itu.

3. Penyediaan Tuhan
Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan
kepadanya keselamatan dari pada-Ku. – Mazmur 91:16
Berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan dan hatinya melekat kepadaNya karena Tuhan menjamin kehidupan kita seumur hidup. Kita takkan
pernah kekurangan karena firman-Nya menjamin akan hal itu. Tuhan pasti
memelihara hidup orang percaya yang hatinya melekat kepada-Nya.

Ada tiga janji Allah jika hati kita melekat kepada Tuhan:

1. Perlindungan Tuhan
Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku
akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku. – Mazmur 91:14
Musuh selalu mencari kesempatan untuk bisa menyerang orang percaya.
Untuk melindungi diri dari serangan musuh, perlu perlindungan Tuhan ada
dalam hidup kita. Itu bisa kita dapati ketika hati kita melekat kepada Tuhan.
Ia akan meluputkan dan melindungi kita dari segala apa pun yang
mengancam hidup.

ACTION :
1. Mendorong anggota cool untuk membaca Mazmur 91 setiap hari dan
hafalkan.
2. Ajak anggota cool mulai memperkatakan Mazmur 91 setiap hari agar
tiga janji Tuhan tersebut nyata tergenapi.

