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MAZMUR 90 

1 Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat 

perteduhan kami turun-temurun.  

2 Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan 

dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya 

sampai selama-lamanya Engkaulah Allah.  

3 Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan 

berkata: "Kembalilah, hai anak-anak manusia!"  

4 Sebab di mata-Mu seribu tahun sama seperti hari 

kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran 

jaga di waktu malam.  

5 Engkau menghanyutkan manusia; mereka seperti 

mimpi, seperti rumput yang bertumbuh,  

6 di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu 

petang lisut dan layu.  

7 Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan 

karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut.  

8 Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, 

dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-

Mu.  

9 Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, 

kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh.  

10 Masa hidup kami tujuh puluh tahun dan jika kami 

kuat, delapan puluh tahun, dan kebanggaannya 

adalah kesukaran dan penderitaan; sebab berlalunya 

buru-buru, dan kami melayang lenyap.  

11 Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan 

takut kepada gemas-Mu?  

12 Ajarlah kami menghitung hari-hari kami 

sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.  

13 Kembalilah, ya TUHAN--berapa lama lagi? --dan 

sayangilah hamba-hamba-Mu!  

14 Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih 

setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita 

semasa hari-hari kami.  

15 Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-

hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-

tahun kami mengalami celaka.  

16 Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu 

perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak 

mereka.  

17 Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, 

dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, 

perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. 

 

WAHYU 1:8 

8 "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, 

yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, 

Yang Mahakuasa." 

 

2PETRUS 3:8 

8 Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang 

satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di 

hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun 

dan seribu tahun sama seperti satu hari. 

 

YESAYA 55:9 

9 Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah 

tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari 

rancanganmu. 

 

ROMA 5 

1 Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita 

hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh 

karena Tuhan kita, Yesus Kristus.  

2 Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman 

kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini 

kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan 

akan menerima kemuliaan Allah.  

3 Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga 

dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa 

kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,  

4 dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji 

menimbulkan pengharapan.  

5 Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena 

kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh 

Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 

 



EFESUS 5 

14 Itulah sebabnya dikatakan: "Bangunlah, hai kamu 

yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan 

Kristus akan bercahaya atas kamu."  

15 Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, 

bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang 

bebal, tetapi seperti orang arif,  

16 dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-

hari ini adalah jahat.  

17 Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi 

usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.  

18 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena 

anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah 

kamu penuh dengan Roh, 

 

YOHANES 9:4 

4 Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang 

mengutus Aku, selama masih siang; akan datang 

malam, di mana tidak ada seorangpun yang dapat 

bekerja. 

 

AYAT UNTUK PERJAMUAN KUDUS 

 

1KORINTUS 11 

26 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum 

cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan 

sampai Ia datang. 

 

1KORINTUS 11 

23 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah 

aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada 

malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti  

24 dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia 

memecah-mecahkannya dan berkata: "Inilah tubuh-

Ku, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini 

menjadi peringatan akan Aku!"  

25 Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah 

makan, lalu berkata: "Cawan ini adalah perjanjian 

baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, 

setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan 

akan Aku!" 

 


