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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. 

1  <<A Prayer of Moses the man of God.>> 
Lord, thou hast been our dwelling place 
in all generations. 

2  Before the mountains were brought forth, 
or ever thou hadst formed the earth and 
the world, even from everlasting to 
everlasting, thou art God. 

3  Thou turnest man to destruction; and 
sayest, Return, ye children of men. 

4  For a thousand years in thy sight are but 
as yesterday when it is past, and as a 
watch in the night. 

5  Thou carriest them away as with a flood; 
they are as a sleep: in the morning they 
are like grass which groweth up. 

6  In the morning it flourisheth, and groweth 
up; in the evening it is cut down, and 
withereth. 

7  For we are consumed by thine anger, and 
by thy wrath are we troubled. 

8  Thou hast set our iniquities before thee, 
our secret sins in the light of thy 
countenance. 

9  For all our days are passed away in thy 
wrath: we spend our years as a tale that 
is told. 

10  The days of our years are threescore 
years and ten; and if by reason of 
strength they be fourscore years, yet is 
their strength labour and sorrow; for it is 
soon cut off, and we fly away. 

11  Who knoweth the power of thine anger? 
even according to thy fear, so is thy 
wrath. 

12  So teach us to number our days, that we 
may apply our hearts unto wisdom. 

13  Return, O LORD, how long? and let it 
repent thee concerning thy servants. 

14  O satisfy us early with thy mercy; that 
we may rejoice and be glad all our days. 

15  Make us glad according to the days 
wherein thou hast afflicted us, and the 
years wherein we have seen evil. 

16  Let thy work appear unto thy servants, 
and thy glory unto their children. 

17  And let the beauty of the LORD our God 
be upon us: and establish thou the work 
of our hands upon us; yea, the work of 
our hands establish thou it. 

 

K
ES

A
D

A
R

A
N

 
PE

R
M

IN
TA

A
N

 



Bahan PA | Persekutuan Tutup Tahun 2007 
“Waktu dan Anugerah” 

 

 
Page 2 of 6 

Latar Belakang 
1. Mazmur 90 adalah salah satu doa besar dalam alkitab 
2. (WHO) Siapa Musa? 

a. Musa adalah seorang putra Firaun yang mengenyam pendidikan 
terbaik pada zamannya, seperti oxford atau standford pada saat 
ini. 

b. Mesir pada zaman musa, adalah negeri dengan tertinggi budayanya 
c. Hielogryph adalah salah satu bahasa terumit di dunia yang hingga 

saat ini hanya terdapat 5 orang penerjemah Hierlogryph. 
d. Mesir sangat kuat dengan matematika, astronomi, militer, ekonomi 

dan kedokteran. 
e. Melalui musa pula hukum israel diturunkan, boleh dibilang taurat 

muncul dengan pengaruh Musa. 
 
Eksposisi 

 
3. (WHY) Kenapa Musa berdoa demikian? 

a. Karena Waktu terbatas dan hanya 1 kali (sehingga waktu demikian 
berharga) 

• Bandingkan Kronos dan Kairos 
• Illustrasi pentingnya Kairos: Sharing 2 Kakek kepada 

cucunya. 
• 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. *Efesus 5:15-17 

• Hidup kita semakin bernilai dengan banyaknya 
moment/kairos yang kita miliki, selalu tangkap apa yang 
Tuhan kehendaki. 

• Jika kita mengerti dan sadar hidup hanya 1x maka tentu 
kita akan hidup lebih bijak dan tidak sembarangan. 

• Bandingkan dengan 50 ribu yang kita miliki hanya untuk 
hidup selama seminggu untuk makan, dapatkah kita 
hidup? 

• Masalahnya, kadang manusia lebih pintar mengelola 
uangnya daripada waktunya. 

• Ada puisi yang menegaskan apa arti waktu, betapa waktu 
itu penting hingga ke detiknya. 

• Maka, jangan malas dalam melakukan pekerjaan Tuhan. 
• Illustrasi David livingstone yang meninggal dan ditangisi 

oleh rekannya yang menyesali panggilan ia abaikan. 
 

b. Karena waktu itu cepat seperti mimpi 
• Waktu kecil waktu itu merangkak 

waktu pemuda waktu itu berjalan 
waktu dewasa waktu itu berlari 
waktu tua waktu itu terbang dengan cepatnya 

• Orang yang bodoh mengukur waktu dengan tambah dan 
kali 
Orang yang bijak mengukur waktu dengan kurang dan 
bagi 
dalam 1 kali kerjakan banyak hal. 
illustrasi: seorang pemuda lulus dengan status cumlaude 
seorang pemuda lulus dengan status baik 
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seorang pemuda lulus dengan status baik, namun telah 
mengerjakan pelayanan selama kuliah 

• Jika dikondisikan Tuhan untuk melayani janganlah kita 
mengeluh 

• Illustrasi: berapa waktu (hari) yang kita miliki hingga 
masa hidup  kita berakhir? 
tidak ada yang bisa melebihi 25K hari. 
 

c. Karena waktu itu akan dihakimi 
• Tuhan itu baik dan kasih,sehingga kita sering 

mengabaikan murka dan penghakiman Tuhan. 
• Dengan takut akan murka dan penghakiman Tuhan maka 

hidup kita seharusnya adalah gentar untuk berdosa. 
• Apakah pada akhir hidup kita-kita mengamini dan 

mensyukuri waktu yang ada,atau menyesal karena tidak 
menghargai waktu. 

• Setan tidak mengambil keselamatan kita tetapi isi hidup 
kita. 

• Hidup kita seharusnya: 
• Hidup yang berjalan bersama Tuhan, mau peka 

terhadap kehadiran Allah.  
• Hidup mengerti eksistensi Allah dan diri kita 

dihadapan Allah. 
• Hidup tulus dan setia dihadapan Tuhan. 
• 2007 sudah akan berakhir, apa yang sudah kita lakukan 

dan akan lakukan? 
 

4. 9 Kesadaran yang Musa miliki melalui ayat 1-11 
a. Kesadaran Allah yang berkuasa atas apapun 
b. Kesadaran Allah yang memegang hidup kita 
c. Kesadaran Allah yang berkuasa atas waktu dan sejarah 
d. Kesadaran Musa akan hidup manusia yang singkat 
e. Kesadaran Musa bahwa dosa dan kesalahan menjadi ancaman 

seumur hidup kita 
f. Kesadaran Musa bahwa dalam hidup yang singkat kesukaran dan 

penderitaan telah menjadi buah hidup kita 
g. Kesadaran akan pentingnya menghitung waktu 
h. Kesadaran akan pentingnya mengucap syukur dan percaya akan 

kesetiaan pemeliharaan Tuhan 
i. Kesadaran akan pentingnya campur tangan Tuhan dalam hidup kita 

 
Jadi, melihat pada hal diatas, penting bahwa hidup kita berjalan untuk 
serupa dengan Allah, yaitu Kristus, hidup ini indah ketika ada proses. 
Dan proses perubahan untuk menjadi serupa Kristus adalah panggilan 
utama kita sebagai orang percaya. 

 
Kesimpulan 
 

1. Mazmur 90 mengingatkan kita bahwa hidup sementara dan dalam 
kekekalan itu berbeda. Hidup sementara ini harus dilihat dalam perpektif 
kekalan. 

2. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi dan rumput( ayat 5-6).  
Malam kita mimpi, Waktu pagi kita bangun dan tidak ingat lagi mimpi itu 
lagi. Hidup seperti rumput.  
Pagi tumbuh segar ,sore hari layu. 
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3. akhir 2007 hampir menjelang, 2007 adalah tahun yang sama seperti 
tahun-tahun sebelumnya, dunia tidak akan menjadi lebih baik. 

4. Berita di koran mengingatkan kita betapa kita dekat dengan maut. Hidup 
ini sementara. 

 
Apa yang harus kita lakukan? 
 

1. Discipline LIFE (menghitung hari-hari) 
a. Read BIBLE sebagai makanan Rohani sehari-hari kita 
b. Rajin beribadah (1 Tim 4:7b-8, 1 Ibr 10:25, Ib 4:12) 

7..Latihlah dirimu beribadah. 
8  Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna 
dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini 
maupun untuk hidup yang akan datang. 
25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan 
ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah 
kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang 
hari Tuhan yang mendekat 
12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada 
pedang bermata dua manapun; ia menusuk amat dalam sampai 
memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup 
membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 

c. Rajin berdoa 
 

2. Productive LIFE (Ambil bagian dalam pembentukan Tuhan lewat 
pelayanan) 

a. Pelayanan adalah cara Allah menempa kita untuk hidup dalam 
kekekalan, sehingga jangan hitung-hitungan dengan Allah karena 
waktu terbuang untuk pelayanan, karena sebesar apapun waktu 
kita tidak akan cukup untuk membayar Anugerah keselamatan 
yang telah diberikan. 

 
Dependable Life (hidup dan bergantung penuh pada pemeliharaan Tuhan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bahan PA | Persekutuan Tutup Tahun 2007 
“Waktu dan Anugerah” 

 

 
Page 5 of 6 

David Livingstone: Dokter-Misionaris untuk Afrika 
 

David Livingstone adalah seorang dokter, 
sekaligus misionaris dan rasul bagi Afrika. 
Dr Livingstone keturunan dari keluarga 
saleh, tetapi miskin, sehingga pada 
saat ia berusia 10 th pun, ia sudah harus 
kerja 14 jam sehari, 6 hari 
seminggu di pabrik pemintalan benang. Ia 
belajar sambil bekerja keras, 
sehingga akhirnya ia bisa mendapat gelar 
kedokteran di Universitas Glasgouw. 
 
Sejak masa kecilnya, ia sering mendengar 
kisah-kisah mengenai hamba-hamba Tuhan 
yang dikaguminya. Ia sangat kagum 
kepada Charles Gutzlaff, seorang hamba 
Tuhan yang juga adalah dokter misionaris 
di Cina. 
 
Sejak masa remaja ia telah menghabiskan 
belasan jam sehari selama belasan tahun 

untuk mengumpulkan biaya bagi sekolah dokter dan teologianya karena ia telah 
beriman bahwa suatu saat ia akan menjadi dokter misionaris. Ia bekerja tanpa 
mengenal lelah sambil belajar bahasa, ilmu biologi dan membaca Alkitab. Ia 
bekerja di pabrik pemintalan kain dari pagi sampai sore. Ibunya pernah 
mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan selusin pria muda di Skotlandia, tempat 
di mana ia berasal. Kelihatannya memang benar. Akhirnya, cita-citanya tercapai: 
belajar teologi dan kedokteran. 
 
Saat ia menjadi misionaris, ia meninggalkan segalanya. Di Afrika salah seorang 
anaknya meninggal dunia, sehingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk 
pisah dari istri dan anak2nya, dimana ia menyuruh keluarganya pulang kembali 
ke Skotlandia. Satu keputusan yg berat dan sangat 
sulit sekali, tetapi demi pengabdiannya ia lakukan juga, walaupun demikian 
bukannya pujian yg ia dapatkan bahkan cemohan. Orang2 menilai, karena ia 
ingin hidup bebas keluyuran sendirian di Africa maka ia mengirim seluruh 
anggota keluarganya pulang ke Skotlandia. Tinggallah ia seorang diri ditemani 
penduduk asli Afrika dalam melakukan perjalanan panjangnya untuk 
memberitakan Injil dan melakukan ekspedisi di benua Afrika. Hal ini terjadi 
karena ia telah berdoa, “Utus aku ke mana saja, hanya sertailah aku. Letakkan 
beban apa saja atasku, hanya topanglah aku. Putuskan ikatan apa saja 
daripadaku kecuali ikatan yang mengikatku pada pelayanan dan pada hati-Mu.” 
 
 
Ber-tahun2 ia harus hidup menyendiri dlm kesepian, sehingga pada suatu hari ia 
menerima surat bahwa istrinya bersedia untuk dtg kembali ke Africa, karena 
anak2 mereka telah dewasa, apakah Anda bisa membayangkan betapa 
bahagianya perasaan Dr Livingstone pada saat tsb. Tetapi baru saja tiba di Africa 
istrinya meninggal dunia, karena serangan deman panas disana, benar2 satu 
cobaan berat sekali. Ia telah mengorbankan dirinya untuk Tuhan dan umat 
manusia, tetapi bukannya anugerah yg ia dapatkan, melainkan cobaan dan 
pukulan batin yg datang ber-tubi2 silih bergantian. Walaupun demikian ia tetap 
gigih berjalan terus, karena ia mempunyai prinsip: "Aku tidak akan menempatkan 
nilai apapun juga dari apa yg aku miliki dan apa yg akan aku lakukan terkecuali 
ini untuk kerajaan Kristus!" 
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Cobaan hidup yg paling berat yg pernah ia rasakan ialah ketika ia berada di 
pedalaman hutan, dimana ia disana telah mengorbankan se-gala2nya untuk 
membantu penduduk setempat, ternyata air susu dibalas dgn air tuba. Semua 
makanan maupun binatang peliharaannya dicuri oleh penduduk setempat, 
bahkan yg membuat ia sangat terpukul, karena kotak obat2annya yg berisi ber-
macam2 obat termasuk obat kina yg sangat dibutuhkannya disana turut di curi. 
 
Kehilangan obat2an di pedalaman Afrtica, bagi dia sama seperti hukuman mati, 
dlm keadaan demikian terpukul dan kecewa ia akhirnya berlutut dan berdoa: "Ya 
Tuhan, tolonglah hambaMu, karena saya sudah benar2 tidak tahu lagi apa yg 
harus saya lakukan" 
 
Rupanya doanya di dengar, sehingga bisa terjadi mujizat, di daerah pedalaman 
yg tidak pernah dikunjungi orang kulit putih, tiba2 dtg kafilah besar yg dipimpin 
oleh Henry M. Stanley, seorang reporter dari New York Herald, yg kebenaran 
ditugaskan untuk mencari dia. Mr Stanley adalah ateis berat, yg tidak pernah 
mau mengakui adanya Allah, tetapi setelah tinggal beberapa saat 
lamanya, dan melihat apa yg telah dilakukan dan dikorbankan oleh Livingstone, 
akhirnya ia bertobat kepada Allah melalui Dr Livingtone. 
 
Dr Livingstone tidak mau turut kembali kedua beradab bersama Mr. Stanley ia 
memilih untuk tetap tinggal di Africa, bahkan ia masuk lebih dalam lagi, ke 
daerah yg lebih tandus, sehingga ber-bulan2 ia mengalami kelaparan dan harus 
hidup hanya dari biji jagung saja, bahkan sepatu yg milikipun telah hancur 
sehingga kakinya pecah2 dan penuh dgn bisul yg mengakibatkan ia tidak bisa 
berjalan lagi. Apakah ia berhenti mengabarkan injil, apalkah ia berhenti menolong 
orang2 sakit disana? Tidak, ia tetap bekerja terus walaupun harus diangkat diatas 
tandu untuk mengunjungi dari satu desa kelain desa. 
 
Akhirnya maut datang juga menjemput dia, sementara ia merasakan, bahwa 
maut menjelang tiba dgn sisa kekuatan dan upaya yg luar biasa, ia turun 
merayap dari bale2nya dan memaksakan diri untuk terakhir kalinya berlutut dan 
berdoa. Dan dalam keadaan berlutut inilah para pembantunya menemukan tubuh 
Dr Livingstone yg telah dingin menjadi mayat. 
 
Dia melakukan perjalanan misi sepanjang 29.000 mil selama 39 tahun di Afrika 
dan membawa 2 juta orang Afrika bertobat bagi Kristus.  
 
Source: http://www.geocities.com/sidiknugroho/david_livingstone.htm  
 


