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DARI MANA DATANG PERTOLONGANKU? 
 
 
Ayat Emas: 
“Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.” (Mzm. 121:2) 

 
Ringkasan Khotbah Sabat: 
Mazmur 121 merupakan nyanyian ziarah atau pendakian, lagu yang dinyanyikan saat 

bangsa Israel naik ke Bukit Sion. Mazmur ini juga dinyanyikan setiap kali mereka menaiki 

anak tangga Bait Allah. Ada tujuh anak tangga di pelataran luar dan delapan anak tangga di 

pelataran dalam. Setiap anak tangga dinaiki sambil menyanyikan nyanyian ziarah. Total ada 

lima belas lagu di kitab Mazmur. Dalam mazmur ini dituliskan sumber pertolongan kita. Ayat 

1-2 memuat tentang pertolongan kita dari Tuhan. Apa saja pertolongan dari Tuhan? 

1. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah (ay. 3). “Ia tidak mengijinkan kakimu 
tergelincir". Kita goyah dan tergelincir karena kita kadang-kadang tidak kuat 
menghadapi keadaan atau karena kita melihatnya dengan mata jasmani, sehingga 
melupakan Tuhan (Mzm. 73:2-6). Kaki kita menjadi goyah juga ketika kita iri hati 
dengan orang-orang fasik. Mazmur 73:24 menasihati kita bahwa ajaran Allah adalah 
hikmat bagi kita untuk menghadapi pergumulan. Mazmur 73:27-28 mengajak kita 
untuk tidak menjauhi Tuhan. 
 

2. Tuhan tidak pernah terlelap menjaga kita (ay. 4). Ia adalah Allah yang melindungi, 
menaungi, dan menjadi tempat perlindungan. Di Yunus 4:6, atas penentuan Allah 
tumbuhlah pohon jarak yang menaungi Yunus dari panas terik matahari. Dengan 
menguatkan hati, kita dapat bertahan dalam penderitaan, mengalahkan dunia dan 
memperoleh damai sejahtera (Yoh. 16:33). Tuhan adalah Allah yang menjaga kita. 
Penjagaan-Nya tidak akan mengecewakan kita. Ia selalu berada di sisi kita – Ia 
menopang kita dari tempat-Nya yang terhormat (ay. 5). Sinar matahari tidak 
menyakiti kita di waktu siang, atau sinar bulan pada waktu malam – ini menyatakan 
bahwa Tuhan selalu menemani kita di dalam keadaan gelap, dingin, atau mencekam 
(ay. 6). Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya tersakiti. 
 

3. Tuhan menjaga nyawa kita dari segala kecelakaan ataupun segala hal yang jahat 
(ay. 7). Ayat ini bermaksud kiasan, yang artinya Ia akan menjaga jiwa kita. 
Contohnya, Allah memelihara jiwa Ayub. Tuhan mengijinkan Iblis mencobai Ayub 
untuk menyempurnakan imannya. Di 1 Tesalonika 5:23-25 memuat, “Semoga Allah 
damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu 
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan 
kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-
saudara, doakanlah kami.” 
 

4. Tuhan menjaga keluar masukmu (ay. 8). Ia mengawasi dan menyertai ke mana pun 
kita pergi. Yesaya 49:14-15 menyatakan bahwa Tuhan tidak akan melupakan kita, 
melebihi seorang ibu pada bayinya. 
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Sharing Keluarga: 
1. Jika pertanyaan ini diajukan pada kita: Dari mana pertolongan kita? Kapan terakhir kita 

mendapatkan pertolongan kita itu? Dan bagaimana? Bagikan pengalaman Anda. 
2. Dalam kehidupan kita pada masa saat ini, pernahkan Anda merasa Tuhan 

meninggalkan kita? Dalam kejadian apa ? 
3. Bagaimana cara Anda memulihkan kekecewaan Anda? (percaya Tuhan tidak tertidur 

dan akan bantu) 
 
 
Evaluasi Proyek Iman:  
Ceitakan pengalaman unik Anda melakukan proyek iman sebelumnya! 

 
Proyek Iman Tujuh Hari:  
Melakukan tekad iman pada Tuhan dalam segala liku kehidupan kita, mengajak dan 
mendorong keluarga kita supaya terus beriman dengan sungguh kepada Tuhan. 
 
 
Pokok Doa: 
1. Mengucap syukur atas panggilan Tuhan dan penyertaan-Nya dalam perubahan hidup 

kita.  
2. Mohon Tuhan menguatkan kita untuk terus melakukan perubahan dalam kehidupan 

rohani kita. 


