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“Karena itu, saudara-saudara, 

bersabarlah sampai kepada

kedatangan Tuhan! 

Sesungguhnya petani menantikan

hasil yang berharga dari tanahnya

dan ia sabar sampai telah turun hujan

musim gugur (hujan awal) 

dan hujan musim semi (hujan akhir).” 

SABAT, 2 JANUARI 2021



KIRA-KIRA PUKUL LIMA SORE 
(JAM KERJA KESEBELAS)
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“Bukan jumlah banyaknya pekerjaan yang dilakukan, atau berapa banyaknya hasil,

tetapi, roh apa yang menyertai pekerjaan itulah yang bernilah di hadapan Tuhan. Ia

yang datang pukul lima di kebun anggur itu bersyukur menerima kesempatan bekerja

yang diberikan kepadanya.” {COL 397.3}

ROH APA YANG MENYERTAI PEKERJAAN YANG 

DIKERJAKANLAH YANG BERNILAI BAGI TUHAN
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In what point the foolish virgins fail?

Mathew 25: 2-4 And five of them were wise, and

five were foolish.3 They that were foolish took

their lamps, and took no oil with them: 4But the

wise took oil in their vessels with their lamps.

1/ Preparation 2/ They had not enough oil

DUA KELOMPOK PENANTI

“Dua kelompok ini [dalam perumpamaan sepuluh anak dara]

menggambarkan dua kelompok orang yang mengaku sebagai

orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mereka

disebut anak dara, karena mereka mengakui iman yang murni.

Pelita melambangkan Firman Tuhan. . . .

Minyak melambangkan Roh Kudus. . . .” {AG 214.2}
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MEREKA KEKURANGAN ROH KUDUS
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“Sebelum Ia meninggalkan murid-muridnya untuk kembali
ke istana sorga, Yesus menguatkan mereka dengan janji Roh
Kudus. Janji ini juga milik kita sebagaimana murid-murid,

namun demikian betapa jarangnya hal ini disampaikan ke
hadapan umat, dan betapa jarangnya juga dibicarakan di
dalam jemaat tentang bagaimana untuk dapat
menerimanya.

SABAT, 2 JANUARI 2021



APAKAH AKIBAT DARI KEDIAMAN ATAS TEMA YANG PALING 

PENTING INI – YAKNI JANJI ROH KUDUS?

“Dan karena kami menafsirkan hal-hal

rohani kepada mereka yang mempunyai

Roh, kami berkata-kata tentang karunia-

karunia Allah dengan perkataan yang bukan

diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, 

tetapi oleh Roh.” 1 Korintus 2:13

Sebagai konsekuensi dari kediaman atas tema yang paling penting ini, janji apa yang 

kurang kita ketahui melalui pemenuhannya secara praktis daripada janji yang kaya 

akan karunia Roh Kudus yang kegunaannya harus diberikan pada semua pekerjaan

rohani kita? Janji Roh Kudus hanya dibawakan dengan enteng ke dalam wacana

kita, atau hanya tersentuh secara tidak sengaja, hanya itu saja.” {YRP 308.3}

Nubuat telah dipegang, doktrin telah diuraikan, tetapi yang penting bagi gereja agar 

dapat bertumbuh dalam kekuatan dan kegunaan rohaninya, agar khotbah dapat

membawa keyakinan dan jiwa dipertobatkan kepada Tuhan, telah sebagian besar

tersisih dari upaya pelayanan. Subjek ini telah dikesampingkan, seolah-olah beberapa

waktu di masa depan akan diberikan untuk mempertimbangkannya.” {TM 174.1}
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“SETAN TAKUT BILA UMAT TUHAN BERDOA 
MEMOHON ROH KUDUS”

 “Tidak ada yang paling ditakuti Setan selain umat Allah yang akan
membersihkan jalan dengan menyingkirkan setiap rintangan,
sehingga Tuhan dapat mencurahkan Roh-Nya ke atas gereja yang
sedang merana dan jemaat yang tidak bertobat. Jika Setan berhasil
melakukannya, tidak akan pernah ada kebangkitan rohani lagi, baik besar atau

kecil, sampai akhir zaman. Tapi kita tidak boleh mengabaikan perangkatnya. Kita
dapat melawan kekuatannya. Ketika jalan dipersiapkan untuk Roh
Tuhan, berkat akan datang. Setan tidak dapat lagi menghalangi hujan berkat
yang turun ke atas umat Allah daripada dia dapat menutup jendela surga bahwa

hujan tidak dapat turun ke atas bumi. Orang-orang jahat dan iblis tidak
dapat menghalangi pekerjaan Tuhan, atau menutup hadirat-Nya dari
kumpulan umat-Nya, jika saja kumpulan umat-Nya ini mau, dengan
hati yang tertunduk dan menyesal, mengaku dan menyingkirkan
dosa-dosa mereka, dan dengan iman menuntut janji-janji-
Nya..”(Selected Messages, bk. 1, 124) {Pr 120.2}
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“Karena itu, saudara-saudara, 

bersabarlah sampai kepada

kedatangan Tuhan! 

Sesungguhnya petani menantikan

hasil yang berharga dari tanahnya

dan ia sabar sampai telah turun hujan

musim gugur (hujan awal) 

dan hujan musim semi (hujan akhir).” 

Yakobus 5:7
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“Mereka tidak berkata dalam hatinya: Baiklah kita takut akan

TUHAN, Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, baik

hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, 

dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap

untuk panen.” Yeremia 5:24

“Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar

gunung-Ku menjadi berkat; Aku akan menurunkan hujan pada 

waktunya; itu adalah hujan yang membawa berkat.” 

Yehezkiel 34:26
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APAKAH PERAYAAN SABAT UPACARA 

YANG TERKAIT DENGAN HUJAN 

AWAL?

“Perayaan pertama, Paskah, pesta

roti tidak beragi, terjadi di bulan

Abib, bulan pertama tahun Yahudi, 

bertepatan dengan akhir bulan

Maret dan awal April. Dinginnya

musim dingin telah berlalu, hujan

akhir telah berakhir, dan seluruh

alam bersuka cita atas kesegaran

dan keindahan musim semi. 

Rerumputan hijau di perbukitan dan 

lembah, dan bunga-bunga liar di 

mana-mana menerangi ladang…”
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Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika

seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk

ke dalam Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, 

adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. 

Yoh 3:5, 6

“Kata-kata Yesus tidak bisa lagi disalahpahami. Pendengarnya

tahu betul bahwa 1 / dia mengacu pada baptisan air dan 2 / 

anugerah Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengubahkan manusia

seutuhnya. Perubahan ini merupakan kelahiran baru” {4Red 11.3}
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“MELAMBAIKAN BERKAS DI HADAPAN TUHAN” 

“Segera setelah Paskah, “Pada hari kedua

perayaan itu, maka hasil pertama dari

panenan dipersembahkan ke hadapan

Tuhan” “Jelai barley adalah biji-bijian yang 

panen pertama di Palestina, dan pada 

permulaan upacara itu, ia siap dipanen.” 

kemudian, imam “melambaikan berkas itu di 

hadapan Tuhan.” “Sebelum pelaksanaan

upacara ini, berkas panenan belum boleh

dikumpulkan. Setelah upacara persembahan

syukur atas buah sulung dibawakan

“dihadapan Tuhan” “pada hari kedua

perayaan itu” barulah panen raya dimulai.”

{PP 539.4} SABAT, 2 JANUARI 2021



“MELAMBAIKAN BERKAS DI HADAPAN 
TUHAN”

DUA PENGERTIAN
“Sementara Kristus naik sambil memberkati murid-murid-Nya, pasukan malaikat mengelilingi-Nya bagai awan. 

Kristus membawa sejumlah tawanan sebagai piala-Nya bersama-Nya. Ia sendiri yang akan membawa kepada Bapa

buah sulung dari mereka yang yang telah mati dan dibangkitkan ke hadirat Bapa sebagai jaminan bahwa Ia adalah

pemenang atas maut dan kubur.” {Ms115-1897.31}
“Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya

masuk Raja Kemuliaan! "Siapakah itu Raja Kemuliaan?" "TUHAN, jaya dan perkasa, TUHAN, perkasa dalam

peperangan!" Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-

abad, supaya masuk Raja Kemuliaan! "Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan?" "TUHAN semesta alam, Dialah Raja 

Kemuliaan!" [Mazmur 24:7-10].

“Disekeliling takhta itu terdapatlah pelangi perjanjian itu. Terdapat juga serafim dan kerubium. Para malaikat

mengelilingi-Nya, Ia melambaikan tangan-Nya. Ia masuk ke hadirat Bapa. Ia menunjuk pada kemenangan-Nya, yang 

membayangkan Diri-Nya, yakni berkas yang dilambaikan itu, yaitu orang-orang yang bangkit bersama-sama dengan-

Nya, lambang dari tawanan maut yang akan keluar dari kubur-kujbur mereka ketika nafiri terakhir dibunyikan. Ia

menghampiri Bapa, dan bila sukacita memenuhi sorga atas satu orang yang bertobat, bila Bapa bersukacita atas

mereka dengan nyanyian, maka kiranya pikiran kita pun dibawa dalam pemandangan ini. Kristus berkata, “Ya Bapa, 

semuanya sudah selesai. Aku telah melaksanakan kehendak-Mu, ya Allah. Aku telah menyelesaikan pekerjaan

penebusan. Bila keadilanmu telah dipuaskan, maka Aku mau agar mereka yang telah engkau berikan kepada-Ku

dapat bersama Aku dimana Aku berada.” Suara Allah lalu terdengarlah. Keadilan telah puas. Setan binasa. Belas

kasihan dan kebenaran telah bertemu; keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Lengan Bapa mengelilingi

Anak-Nya, dan suara-Nya terdengar mengatakan, “Semua malaikat Allah harus menyembah-Nya.” (Ibrani 1:6). {Ms 

115-897.31-33}
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