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Intro: Darurat dan penyedian alat untuk tetap bisa beribadah di rumah dan keluarga masing2 
 
Salam 
 
Menyanyi Engkau ada bersamaku 
 
Engkau Ada Bersamaku di S’tiap Musim Hidupku 
Tak Pernah Kau Biarkan ‘Ku Sendiri 
Kekuatan Di Jiwaku adalah bersama-Mu 
Tak Pernah Kuragukan Kasih-Mu 
 
Reff : 
Bersama-Mu Bapa kulewati Semua 
Perkenanan-Mu yang teguhkan Hatiku 
Engkau yang bertindak memb’ri pertolongan 
Anugrah-Mu besar melimpah bagiku 
 
Doa 
 
Renungan Mazmur 90 
 
Pendahuluan: Menghadapi virus Covid-19 menunjukkan kerentanan manusia. Menurut MAzmur 90 
bahkan manusia adalah fana, khususnya dibandingkan dengan Allah. 
 
Latar belakang Mazmur: Kesadaran akan kefanaan manusia diperoleh ketika pemazmur mengalami 
penderitaan yang kemungkinan merupakan penghukuman atas dosa pemazmur (ay. 6-7) 
 
*Untuk kasus virus Covid-19 tidak bijak jika ini merupakan penghukuman Allah untk golongan 
tertentu. Hal ini lebih bijak dipahami sebagai hukum alam berkembangnya virus baru. SEcara 
teologis akibat manusia (Adam dan Hawa) jatuh dalam dosa, Allah menghukum dan bumi menjadi 
rusak. 
 
Dengan menyadari keterbatasan dan kefanaan manusia maka ada beberapa hal yang menjadi 
perenungan kita berdasarkan Mazmur 90: 



 
1. Marilah menghitung hari-hari sehingga beroleh hati yang bijaksana (ay. 12) 

a. Belajar menghitung hari dalam kefanaan manusia membuat kita harus bijak dalam 
menggunakan waktu hidup kita yaituutamakan Tuhan dengan cara melakukan kehendak 
Tuhan baik di keluarga, kerja/studi dan gereja 

b. Dengan kondisi saat ini, kita bisa memanfaatkan waktu lebih banyak Bersama Dengan 
keluarga. 

c. Belajar dari Martin Luther wabah saat itu dipandang sebagai kesempatan untuk orang 
Kristen melayani. Luther sendiri memilih tinggaldi wittenberg. Jadilah berkat di masa 

2. Marilah bersandar pada Tuhan  
Pemazmur mendaftarkan karakteristik Allah: “tempat perteduhan kami turun temurun” (ay. 
1). Tuhan adalah pencipta dan kekal (ay. 2), TUhan maha kuasa (ay. 3-6) Tuhan maha kudus 
membenci dosa (ay. 7-9, 11), Tuhan adalah sumber pengharapan (ay. 13-16) dan akhirnya 
dalam ay. 17 Tuhan adalah pemurah dan karena semua itu Allah bisa menjadi sumber 
pengharapan dalam kesesakan! 

 
Ayat penutup Filipi 4:13 “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku.” 
 
Doa Syafaat 

1. Berdoa unt 72 penderita covid-19 agar diberi kekuatan dan kesabaran dalam kondisi 
terisolasi agar justru mendapat kesembuhan jasmani dan rohani. Keluarga yg tdk dapat 
melawat boleh tetap dihiburkan. 

2. Berdoa unt seluruh Singapore, pemerintah dan para medis dan ahli dpt menemukan obat 
terbaik untuk mengatasi wabah ini. 

3. Berdoa untuk gpbb agar seluruh jemaat dilindungi terhindar dari virus Covid-19 ini. 
4. Berdoa untuk kita masing2 agar mampu menjaga kebersihan dan hidup hygienis yg baik. 
5. Berdoa agar iman kerohanian kita dapat lebih kuat dan meningkat dalam situasi seperti ini. 

 
 
Menyanyi  Di jalanku ‘ku diiring 
 
Di jalanku ‘ku diiring oleh Yesus Tuhanku 
Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku? 
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh 
Suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku 
Suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku 
 
Doa berkat 
 


