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PERKATAKAN MAZMUR 91
Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan
memakan buahnya. Amsal 18:21
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi
renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hatihati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan
demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Yosua 1:8
Sejak dimulainya masa pandemi di Indonesia, muncul kekawatiran dan ketakutan yang melanda semua orang. Ada yang
menduga-duga apakah dirinya akan atau sudah terkena virus Covid-19. Roh intimidasi bekerja dengan leluasa pada saat
itu. Namun Gembala Pembina mengingatkan untuk menghalau segala bentuk kekawatiran, ketakutan, dan intimidasi
dengan cara membaca dan memperkatakan Mazmur 91. Dengan judul perikop “Dalam Lindungan Allah”, pasal ini banyak
menguatkan umat Tuhan dan menjadi salah satu bahan pembicaraan yang sering terdengar di kalangan umat Tuhan.
Jika kita mempelajari Mazmur 91 tersebut maka ada tiga janji Tuhan yang terkandung di dalamnya dan jika kita
memperkatakannya dengan iman, janji itu pasti tergenapi.
1. Keamanan dan Perlindungan Tuhan
Sebab TUHAN ialah tempat perlindunganmu, Yang Mahatinggi telah kaubuat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak
akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu; sebab malaikat-malaikat-Nya akan
diperintahkan-Nya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. (Mzm. 91:9-11)
Janji keamanan dan perlindungan Tuhan berikan kepada mereka yang setia dan takut akan Tuhan. Perlindungan
dapat diilustrasikan seperti imun tubuh yang melindungi tubuh dari setiap virus-virus penyakit yang mulai
menyerang. Perlindungan di dalam Tuhan berbicara mengenai kuasa Tuhan yang menudungi/ menutupi kita dan juga
berbicara mengenai malaikat Tuhan yang mengawal dan menjagai kita. Betapa luar biasanya umat Tuhan. Jadi
percayalah akan firman Tuhan bahwa ada kuasa dari tempat tinggi yang melindungi dan ada malaikat yang mengawal
kita.
2. Pertolongan
Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
(Mzm.91:3)
Kata ‘melepaskan’ di ayat 3 menurut bahasa aslinya memiliki arti kata ‘merebut’. Kata ‘merebut’ bisa digambarkan
sebagai seseorang sudah ada di dalam suatu bahaya yang mengancam kemudian ada pertolongan dari luar untuk
membebaskan orang tersebut. Demikianlah Tuhan kita. Ia akan merebut untuk menolong kita walaupun kita sudah
terjebak di dalam lingkaran bahaya yang mengancam. Percayalah hanya kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup
dan pasti menolong meskipun kita saat ini sedang dikelilingi oleh keadaan yang buruk sekalipun. Jangan terpuruk
dengan keadaan, ayo bangkit dan percaya penuh kepada janjiNya.
3. Kuasa
Singa dan ular tedung akan kaulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. (Mzm. 91:13)
Janji Tuhan yang ketiga adalah hal yang juga luar biasa yang Ia berikan kepada umatNya. Ayat itu memiliki paralel
dengan Lukas 10:19 dimana Yesus Kristus pernah berkata: “Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu
untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan
membahayakan kamu. “Kedua ayat tersebut berbicara mengenai kuasa yang Tuhan berikan kepada umatNya untuk
melawan dan menghancurkan kekuatan musuh yaitu Iblis. Sisi ini mendorong kita tidak hanya pasif bertahan namun
aktif bergerak melawan setiap pekerjaan musuh. Oleh karena itu ayo bangkit dan perkatakan firman Tuhan serta
lawan musuh kita, jangan mau terjerat olehnya.
Ketiga janji Tuhan di atas akan diterima oleh mereka yang hatinya senantiasa melekat kepada Tuhan (ayat 14a). Untuk itu
mari kita banyak luangkan waktu bersama dengan Tuhan dan memperkatakan Mazmur 91 setiap hari sehingga iman kita
semakin bertumbuh kuat dan yakinlah bahwa firman Tuhan yang diperkatakan pasti terjadi.
ACTION:
• Selalu andalkan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan.
• Ajak anggota COOL memperkatakan Mazmur 91.
• Memperkatakan Mazmur 91 setiap hari di dalam setiap doa.

