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LANGKAH UNTUK MENJADI PENUAI/PEMENANG: 

“MEMBACA MAZMUR 91” 

Sejak beberapa tahun yang lalu, Gembala Rayon III mendapatkan 

agar kita memperkatakan Mazmur 91 setiap hari, yang kemudian 

dikonfirmasikan oleh Gembala Pembina. Mengapa kita perlu 

membaca, menghafal dan memperkatakan Mazmur 91: 

 

1. Dalam Mazmur 91 dikatakan bahwa kita menjadikan Tuhan Yesus tempat perlindungan, sebagai kubu pertahanan kita 

dan hati kita melekat kepada-Nya. 

Memperkatakan Mazmur 91 bukan berarti kita menjadikannya seperti mantra, melainkan kita sedang memperkatakan Firman 

Tuhan. 

“Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.” (Roma 10:17) 

“Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak 

hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau 

akan beruntung.” (Yosua 1:8) 

 

2. Tuhan berjanji bahwa ada perlindungan malaikat dimana kita akan ditolong, kita akan diluputkan, kita akan dilepaskan 

dari hal-hal yang jahat dan tidak mengenakan, antara lain: 

a. Sakit-penyakit 

b. Panah api si Jahat: intimidasi, tekanan, dan segala bentuk serangan iblis untuk menjatuhkan orang percaya. 

c. Jerat penangkap burung adalah usaha-usaha yang dilakukan orang lain yang membenci orang benar; dengan jebakan-jebakan. 

Hari-hari ini manusia bertambah jahat di mana kadang-kadang kita tidak menyangka orang yang tadinya dekat ternyata 

menjebak. Dan itu kalau bukan Tuhan yang menolong kita akan kena jebakannya.  

d. Kedahsyatan malam itu berbicara tentang serangan iblis di waktu yang spesifik (malam dan siang) dalam bentuk: 

perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan bermacam-macam lainya. Tetapi Tuhan berjanji kalau kita menjadikan Dia 

tempat perlindungan, kubu pertahanan kita dan hati kita melekat kepada Tuhan, kita justru akan diluputkan, ditolong, 

dilepaskan dari hal-hal yang seperti itu. 

 

3. Ada Berkat Keselamatan 

Yakni panjang umur, doa yang dijawab, dan diperlihatkan keselamatan dari Tuhan (Mzm 91:15-16). 

Ada begitu banyak kesaksian dari jemaat Tuhan, bagaimana mereka mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa karena 

memperkatakan Mazmur 91, bahkan diluputkan dari sakit-penyakit dan mengalami kesembuhan. Jangan sekedar jadi penonton dan 

orang yang mendengar kesaksian saja. Alami janji perlindungan Tuhan Yesus dengan membaca, menghafal serta memperkatakan 

Mazmur 91 setiap hari! 
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