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JANJI TUHAN (2): BERKAT TUHAN TURUN 
 

"Sungguh, hatinya melekat kepada-
Ku, maka Aku akan meluputkannya, 
Aku akan membentenginya, sebab ia 
mengenal nama-Ku. Bila ia berseru 
kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku 
akan menyertai dia dalam kesesakan, 
Aku akan meluputkannya dan 
memuliakannya. Dengan panjang 
umur akan Kukenyangkan dia, dan 
akan Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku."- Mazmur 91-14-16 
 
Ada dua janji Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang berharap kepada-
Nya di tahun ini. Yang pertama adalah Tuhan menjawab doa-doa seperti yang 
sudah dibahas minggu lalu.  
 
Janji Tuhan yang kedua adalah Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya kepada 
orang-orang yang berharap kepada-Nya. Janji yang kedua ini akan diberikan jika 
hati kita melekat kepada-Nya. Menurut bahasa aslinya kata ‘hatinya melekat’ 
memiliki arti: hatinya terpikat dan mengingini. Jadi hati yang melekat kepada 
Tuhan adalah hati yang selalu mengingini Tuhan dalam hidupnya.  
 
Ada tiga berkat Tuhan untuk orang-orang yang hatinya melekat kepada-Nya : 
 
1. Perlindungan Tuhan 

 

"Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku akan 
membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku.” - Mazmur 91:14 
 

Tuhan akan meluputkan dan melindungi orang-orang yang hatinya melekat 
kepada-Nya. Ia akan meluputkan dan melindungi dari sakit penyakit, panah api si 
jahat (intimidasi, serangan roh jahat), jerat penangkap burung (rancangan orang 
jahat), dan kedahsyatan malam (penculikan, perampokan, pemerkosaan, 
pembunuhan, terorisme, peperangan).  

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 
 

Tidak hanya berkatperlindungan yang diberikan, Tuhan juga akan menyertai 
orang-orang yang hatinya melekat kepadaTUHAN, jika ia berseru meminta tolong 
kepada-Nyadi masa kesesakan. Penyertaan Tuhan berbicara pertolongan, 
penghiburan, dan kekuatan di masa kesesakan. 
 
 
3.  Usia yang panjang 

 

Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan 
kepadanya keselamatan dari pada-Ku.- Mazmur 91:16 
 

Tuhan juga memberikan umur yang panjang bagi orang-orang yang hatinya 
melekat kepada-Nya. Mereka akan hidup cukup lama: umur mereka akan 
berlanjut di dunia ini sampai mereka telah menyelesaikan pekerjaan untuk apa 
mereka diutus ke dunia ini, serta siap masuk sorga. 
 
 
ACTION: 

• Ajak anggota cool untuk bertobat dan kembali kepada hati yang terus 
mengingini Tuhan setiap waktu. 
 

• Jangan kendor lakukan saat teduh dan membaca Alkitab (GEMAR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


