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SELAMAT DATANG
                DI PROGRAM SEPULUH HARI BERDOA 2018!

                IMAM BESAR
PENDAHULUAN

Selamat Datang di  Program Sepuluh Hari Berdoa Tahun 2018! Kami 
sangat bersyukur bisa memulaikan tahun ini dengan program doa. Tuhan 
telah melakukan banyak mukjizat bagi kita di tahun-tahun terakhir saat 
kita selalu berusaha mencari Dia dalam doa dan puasa. Roh Kudus telah 
mendorong kebangkitan, pertobatan, semangat baru untuk penginjilan, dan 
memperbaiki kembali hubungan yang retak di antara kita. Sesungguhnya, 
doa adalah tempat lahirnya kebangunan rohani!

Kami percaya bahwa hidup dan kehidupan orang-orang yang Anda 
doakan akan diubah saat Anda bergabung dengan sesama anggota 
gereja dalam program berdoa untuk meminta pencurahan Roh Kudus 
yang telah dijanjikan Bapa kepada orang-orang yang meminta 
kepada-Nya. Bacalah tanggapan orang-orang yang berpartisipasi 
dalam Sepuluh Hari Doa terakhir di bawah ini :

SHADRECK CHARUM B IRA
“Terima kasih! Jemaat kami telah dihidupkan kembali, 
dan kami telah melihat hadirnya persatuan yang luar 
biasa di mana sebelumnya telah terjadi perpecahan. 
Kami telah melihat Kristus di tempat kudus Surgawi, dan 
doa kita adalah agar kita terus tinggal di dalam Dia. 
Persatuan adalah jawaban yang jela untuk doa yang telah
kami saksikan sejauh ini, dan saya akan kirimkan 
kesaksian pribadi lainnya pada saat mendatang".

GWEN PAKUA, SARAKOLOK KIM BE, WEST NEW B 
RITAIN PROV INCE, PNG
“Terima kasih untuk program yang bagus ini. Saya terpilih 
sebagai asisten pemimpin pelayanan doa di gereja kecil 
kami. Kami memulai program ini  dengan sabat doa dan 
puasa, lalu Sepuluh Hari Doa dimulai pada hari Rabu. Kami 
punya kehadiran keanggotaan yang baik. Sebagai jawaban 
atas doa-doa kami, Daerah Missi kami menunjuk seorang 
pendeta untuk jemaat kami, setelah beberapa tahun kami 
tidak punya pendeta jemaat. Tolong doakan saya dan gereja 
kecil kami!”

DANNY M OO NIE, DES B A RRAS, ST . LU CIA
"Gereja kami mengatur bus untuk menjemput anggota gereja
setiap malam selama Sepuluh Hari Berdoa. Pengemudi 
khusus ini sering membawa anggota ke Ibadag Minggu dan 
Rabu malam kami yang biasa, lalu dia akan kembali 
menjemput mereka sesudahnya. Pada malam pertama 
program kami ini, seseorang mengundang pengemudi untuk 
tetap mengikuti layanan ini. Dia pun mengikutinya! Malam itu
dia pulang ke rumah dan menceritakan pengalamannya 
dengan tunangannya dan mengajkanya untuk hadir malam 
berikutnya. Mereka hadir pada malam berikutnya dan terus 
hadir setiap malam sesudahnya. Menjelang akhir Sepuluh 
Hari Doa, mereka berbicara dengan Ketua Jemaat tentang 
rencana mereka untuk segera menikah dan mengikuti Tuhan. 
Tolong bawa mereka dalam doa. Setiap malam selama 

sepuluh hari ini adalah sebuah berkah. Kami mengikuti garis 
besar yang disediakan setiap malam, dengan tambahan satu
item. Kita membaca episode dari Kitab Suci dari kehidupan 
Kristus dari Perjamuan Terakhir sampai Kebangkitan. Setiap 
malam kita dipenuhi Roh. Ada malam-malam ketika kami 
memiliki total 40 orang yang hadir, dengan 20 di antaranya 
menjadi tamu dari  masyarakat sekitar. Kami merasakan 
kehadiran Tuhan, dan saya tahu bahwa ada orang-orang 
yang berdoa untuk kami selama waktu doa sepuluh hari  itu. 
Semoga Tuhan terus mencurahkan Roh-Nya kepada gereja-
Nya. "
DORIS JOHNSON , RICHMOND , VIRGINIA, USA
"Sepuluh Hari Berdoa adalah sebuah berkat. Kami 
mengalami pencurahan Roh Kudus terhadap pembicara, 
peserta, dan semua orang yang menghubungi jalur doa. 
Penelepon berasal dari lima negara bagian yang berbeda
dan beragam denominasi. Kami bersyukur kepada Tuhan 
karena menggunakan pelayanan ini untuk menjangkau 
banyak jiwa bagi kerajaan-Nya. "

BEAULITY DUBE

"Sungguh pengalaman indah yang saya alami selama 
Sepuluh Hari Doa. Saya berdoa agar Tuhan memberikan 
uang sekolah saya-saya tidak tahu dari mana asalnya. 
Kami melayani Allah yang hidup! Permintaan saya 
dijawab pada hari kedua, dan saya akan selamanya 
memuji Tuhan karena kesetiaan-Nya kepada umatNya. "
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Tema 10 Hari Berdoa: Imam Besar Kita
Selama Kegiatan Doa 10 Hari 2018, kita akan melakukan penyelidikan pada jubah 
imam besar Perjanjian Lama untuk melihat apa yang dapat kita pelajari untuk 
kehidupan kita hari ini.

Kita membaca dalam Kerinduan Segala Zaman: "Semua yang dipakai oleh 
imam harus utuh dan tanpa cacat. Dengan jubah resmi yang indah itu sungguh 
- sungguh mewakili karakter yang luar biasa dari Yesus Kristus. Tidak 
ada hal lain,  selain kesempurnaan, dalam berpakaian dan bersikap, 
dalam tutur kata dan semangat, yang bisa diterima oleh Tuhan. 
KekudusanNya, dan kemuliaan serta kesempurnaan-Nya harus 
diwakili oleh oleh para pelayan di dunia ini. Karena Tidak ada yang 
lain selain kesempurnaan yang bisa mewakili kesucian pelayanan 
Surgawi "(Kerinduan Segala Zaman, hal 709).

Segala sesuatu yang selalu dilakukan oleh Imam itu, dimaksudkan 
untuk memberi kesan tertentu kepada orang-orang: "Segala sesuatu 
yang berhubungan dengan pakaian dan tugas para imam adalah 
sedemikian rupa untuk mengesankan orang yang melihatnya untuk 
menyadari dan memiliki rasa kekudusan Allah, kesucian dalam 
Penyembahan-Nya, dan kemurnian yang dibutuhkan oleh orang-orang 
yang datang ke hadirat-Nya "(Para Nabi dan Bapa, hal 351). Selama 
10 hari berdoa ini, kita akan menemukan beberapa pelajaran rohani 
yang dilambangkan dengan Jubah imam tersebut..

PEDOMAN YANG DISARANKAN PADA SAAT BERDOA

• Usahakan menjaga doamu tetap pendek-cukup satu atau dua kalimat pada 
satu topik doa. Kemudian berikan giliran orang lain. Anda bisa berdoa kembali 
berkali - kai  sebanyak yang Anda mau , sama seperti Anda berbicara dalam 
sebuah percakapan.
• Jangan takut hening sejenak, karena keheningan itu akan memberi setiap orang waktu untuk 
mendengarkan bisikan Roh Kudus.
• Menyanyikan lagu bersama saat Roh mengarahkanmu juga merupakan berkat yang sangat besar. Anda
tidak perlu piano untuk ini; bernyanyi acapella juga baik.
• Janganlah  menggunakan waktu berdoa yang berharga untuk membicarakan permintaan doa Anda, 
cukup doakan saja. Kemudian orang lain juga dapat berdoa untuk permintaan Anda dan mengklaim janji
untuk kebutuhan Anda.
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Menuntut Janji - Janji TUHAN
Tuhan telah memberi kita banyak sekali janji di dalam FirmanNya. Merupakan hak istimewa kita untuk 

mengklaim semua janji itu dalam doa kita. Semua perintah dan nasihatNya juga adalah janji. Dia 
tidak akan pernah meminta sesuatu dari kita yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatanNya.

Ketika kita berdoa, sangat mudah untuk fokus pada kebutuhan kita, kesulitan kita, tantangan kita - dan 
untuk meratap dan merengek mengenai situasi kita. Ini bukan tujuan doa. Doa dimaksudkan untuk 
menguatkan iman kita. Itulah sebabnya kami mendorong Anda untuk mengklaim janji Tuhan di 
waktu bedoa Anda.  Hal itu akan membantu Anda mengalihkan pandangan dari diri Anda dan 
kelemahan Anda dan memokuskan semua ini kepada Yesus. Dengan memandang pada-Nya, kita 
berubah menjadi serupa dengan-Nya.

"Setiap janji di dalam Firman Tuhan adalah untuk kita. Dalam doa-doa Anda, sampaikanlah firman yang
dijanjikan dari Allah dan dengan iman klaim janji-janji-Nya. Firman-Nya adalah jaminan bahwa 
jika Anda meminta dalam iman, Engkau akan menerima semua berkat rohani. Teruslah meminta, 
dan Anda akan menerima lebih dari apa yang Anda minta atau pikirkan "(In Heavenly Places, hal 
71).

Bagaimana Anda bisa mengklaim janji-janji-Nya? Misalnya, ketika berdoa untuk perdamaian, Anda 
dapat mengklaim Yohanes 14:27 dan berkata, "Tuhan, Engkau telah memberi tahu kepada kami 
dalam Firman-Mu, 'Damai sejahtera kua akan tinggal bersamamu, damai sejahtera ku berikan 
kepadamu; Bukan seperti yang diberikan dunia yang kuberikan padamu. Jangan biarkan hatimu 
terganggu, jangan takut. 'Beri aku kedamaian yang Engkau janjikan untuk selau ada bersama kami. 
"Terima kasih Tuhan karena Dia memberi Anda kedamaian, meskipun Anda mungkin juga belum 
merasakannya saat itu juga.

Kami telah membuat sebuah dokumen, "Promises to Claim in Prayer," dengan berbagai janji yang bisa 
Anda klaim. Miliki janji itu disamping saudara saat Anda berdoa. Klaim janji Tuhan dalam doa 
pribadi dan umum saudara.

Puasa
Kami mendorong Anda untuk melakukan Puasa yang dilakukan Daniel selama sepuluh hari ini. 
Memulai tahun dengan doa dan puasa adalah cara yang bagus untuk menguduskan hidup kita dan 
menyerahkannya kepada Tuhan untuk tahun yang akan datang. Ellen White mengatakan kepada kita, 
"Sekarang dan seterusnya sampai waktu menjelang kedatangan,  umat Allah harus lebih sungguh-
sungguh, lebih berserah, tidak mempercayai hikmat mereka sendiri, namun dengan kebijaksanaan 
Pemimpin mereka. Mereka harus menyisihkan hari untuk berpuasa dan berdoa. Seluruh pantangan dari 
makanan mungkin tidak diperlukan, tapi mereka harus makan dengan lebih sedikit dari makanan yang 
paling sederhana "(Counsels on Diet and Foods, hlm. 188, 189).

Kita tahu tentang Daniel, yang makan buah dan sayuran selama 10 hari. Kami juga menganjurkan Anda 
untuk menerapkan diet yang sangat sederhana selama sepuluh hari ini. Diet sederhana yang 
menghilangkan makanan olahan yang mengandung gula dan soda karena dengan melakukan itu bisa 
memberi manfaat bagi kita pada tingkat yang berbeda. Pertama, dengan berpuasa makan atau makan 
dalam jumlah sedikit berarti sedikit waktu yang diperlukan untuk menyiapkan makanan dan lebih 
banyak waktu yang tersedia untuk digunakan bersama dengan Tuhan. Kedua, diet kita yang lebih 
sederhana, semakin mudah bagi perut untuk mencernanya, dan semakin jelas pikiran kita. Kita semua 
tahu bahwa gula ada di lobus frontal, pusat pemikiran kita. Jika kita menginginkan pikiran yang lebih 



jelas untuk mendengar suara Tuhan, dan jika kita ingin mendekat kepada-Nya, kita perlu memastikan 
bahwa makanan kita tidak menghalangi pikiran kita.

Puasa tidak hanya tentang berpantang dari makanan. Kami juga menganjurkan Anda untuk berpuasa dari
TV, film, game komputer, bahkan Facebook dan YouTube. Terkadang hal-hal yang tidak buruk dalam 
dirinya sendiri, seperti Facebook dan YouTube, bisa menghabiskan banyak waktu kita. 
Mengesampingkan segala sesuatu yang mungkin sehingga Anda dapat memiliki lebih banyak waktu 
untuk menghabiskannya dengan Tuhan.

Puasa bukanlah cara cepat untuk mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Puasa adalah tentang merendahkan
diri kita sehingga Tuhan bisa bekerja di dalam kita dan melalui kita. "Untuk hal-hal tertentu puasa dan 
doa sangat dianjurkan. Di tangan Tuhan kedua hal ini adalah sarana untuk membersihkan hati dan 
mendorongcara berpikir yang sanggup menerima kehendak Allah. Kita mendapatkan jawaban atas doa 
kita karena kita merendahkan jiwa kita di hadapan Allah "(Ministry Medical, hal 283).

Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mencari Dia dengan segenap hati, pikiran, dan 
kekuatan kita. Mari mendekatkan diri kepada-Nya melalui doa dan puasa, dan Dia akan mendekat 
kepada kita.

Roh Kudus
Pastikan untuk selalu meminta Roh Kudus menunjukkan bagaimana atau apa yang harus Anda doakan 
dalam kehidupan seseorang atau dalam situasi tertentu. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak tahu apa 
yang harus kita doakan tetapi  Roh Kudus adalah Pribadi yang juga berdoa bagi kita.

"Kita tidak boleh hanya berdoa dalam nama Kristus, melainkan dengan ilham Roh Kudus. Ini 
menjelaskan apa yang dimaksud ketika dikatakan bahwa Roh Kudus 'membuat syafaat (berdoa) bagi 
kita, dengan permohonan yang tidak dapat diucapkan.' Roma 8:26. Doa seperti itu Tuhan akan 
menjawabnya. Bila dengan kesungguhan dan tak berkeputusan, kita menghampiri TUHAN dengan doa 
dalam nama Kristus, maka dengan sangat ikhlas ada janji dari Tuhan bahwa Dia akan menjawab doa kita
'melebihi dari apa yangkita minta atau pikirkan.' Efesus 3:20 " (Christ’s Object Lessons, p. 147).

Iman
Kita membaca dalam Roh Nubuat bahwa "doa dan iman akan melakukan apa yang tidak dapat 
dilakukan oleh kekuatan manapun di bumi" (Ministry of Healing, hal 509). kita  juga harus didorong
untuk berdoa dan beriman bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa - doa kita.

"Kristus berkata, 'Mintalah, dan kamu akan diberikan.' Dengan kata-kata ini, Kristus memberi kita 
arahan tentang bagaimana kita harus berdoa. Kita harus datang kepada Bapa surgawi kita dengan 
kesederhanaan seorang anak, meminta karunia Roh Kudus kepadaNya. Yesus berkata lagi, 'Ketika 
kamu berdoa, percayalah bahwa kamu TELAH menerima hal-hal yang kamu minta, dan kamu akan 
memilikinya.' Anda harus datang kepada Bapa dengan cara bertobat dan mengakui dosa-dosa 
saudara, mengosongkan jiwa dari setiap dosa dan kenajisan  batin, dan menerima hak istimewa Anda
untuk membuktikan janji-janji Tuhan. . . . Kita harus percaya firman Tuhan; Karena ujian karakter 
ditemukan dalam kenyataan bahwa Anda sedang membangun diri Anda dalam iman yang paling 
suci. Anda akan diuji oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Anda tidak harus menunggu keadaan 
emosional  sebelum Anda percaya bahwa Tuhan telah mendengar Anda; Perasaan tidak menjadi 
kriteria Anda, karena emosi seringkali berubah - ubah seperti awan. . . . Sementara di bumi, kita bisa
mendapatkan bantuan dari Surga. . . . karena aku telah menguji Tuhan seribu kali. Saya akan 



berjalan dengan iman, saya tidak akan mencemarkan Juruselamat saya karena ketidakpercayaan 
"(Review dan Herald, 11 Oktober 1892, par 1, 3, 6).
Kita juga diberi tahu bahwa "untuk setiap pemberian yang telah dijanjikannya, kita dapat meminta; 
maka kita harus percaya bahwa kita menerima, dan mengembalikan berkat Tuhan yang telah kita 
terima "(Education, hal 258). Jadi, biarlah kebiasaan untuk berterima kasih kepada Tuhan terlebih 
dahulu melalui iman atas apa yang akan Dia lakukan dan bagaimana Dia akan menjawab doa-doa 
kita semua. 

Berdoa untuk Tujuh Sahabat
Kami mendorong Anda untuk berdoa selama sepuluh hari ini dengan cara khusus bagi tujuh orang yang 
ingin Anda lihat mengalami "kehidupan yang lebih melimpah." Mereka bisa saja adalah saudara, teman, 
rekan kerja, tetangga, atau kenalan. Luangkan waktu dan tanyakan kepada Tuhan siapa yang Dia 
inginkan untuk didoakan. Mintalah Dia juga untuk memberi Anda rasa terbeban bagi orang-orang ini.

Unless otherwise noted, Bible texts are quoted from the New King James Version (NKJV). Copyright © 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by 
permission. All rights reserved.

Text marked NIV is taken from the Holy Bible, New International Version, NIV. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used by permission of Zondervan. 
All rights reserved worldwide.

Text marked ESV is taken from the ESV Bible (The Holy Bible, English Standard Version), copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry 
of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved.

Text marked KJV is from the King James Version.



Imam Besar

PETUNJUK BAGI PEMIMPIN

Pendahuluan

elamat  datang pada  Sepuluh Hari  Berdoa 2018!  Allah  telah  melakukan   banyak  mujizat  melalui
program Sepuluh Hari Berdoa sejak dimulaikan  sebagai Operation  Global Rain di tahun 2006. Roh
Suci telah  membuat kebangunan, pertobatan,  semangat penginjilan yang  dibaharui,dan hubungan

yang disembuhkan. Benar-benar, doa adalah  tempat lahirnya kebangunan.
S
Petunjuk ini dimaksudkan untuk membantu Saudara sebagai seorang  pemimpin.  Bagian pertama mencakup
topic yang berhubungan  dengan Sepuluh Hari   Berdoa 2018, dan bagian kedua mencakup  poin-poin yang
akan membantu Saudara dan kelompok doa Saudara.  Ingatlah  bahwa ini hanyalah ide.  Saudara dapat saja
meroba hal-hal ini  sebagaimana Roh menuntun Saudara. 

Selama Sepuluh Hari Berdoa, 10-20 Januari 2017,  kelompok Saudara  harus bertemu setiap hari  atau melalui
telephone selama satu jam dalam doa bersama.  Jika gereja Saudara tidak dapat mengadakan Sepuluh Hari
Doa diantara 10 dan 20 Januari, maka kami mendorong Saudara untuk memilih waktu lain yang cocok.  Hari
ke-sebelas, tanggal 20 Januari, jatuh pada hari Sabat. Hari ini adalah perayaan akan apa yang Allah telah
lakukan dalam menjawab doa bersama. Kami berharap ide-ide dan saran ini akan membantu membuat Sepuluh
Hari Berdoa 2017 menjadi suatu pengalaman yang penuh kuasa untuk kelompok kecil atau keluarga gereja. 

Pokok Doa Sepuluh Hari Yang Umum
Mengapa kita mempelajari tentang atribut  jubah Imam Besar?

Segala sesuatu yang Tuhan buat selalu memiliki tujuan. Setiap detail pasti memiliki makna dan alasan. 
Ini juga termasuk pakaian imam besar. Dalam buku para Para Nabi dan Bapa, kita membaca bahwa 
"segala sesuatu yang berhubungan dengan jubah dan kehidupan dari para imam telah diatur sedemikian 
rupa untuk memberi kesan pada setiap orang yang melihatnya tentang kekudusan Allah, kesucian dari 
penyembahan-Nya, dan kemurnian yang harus dimiliki oleh  orang-orang yang datang ke hadirat-Nya 
"(hal 351). Mari kita menyelidiki simbol-simbol jubah imam untuk melihat apa yang bisa kita pelajari 
untuk diri kita sendiri di abad kedua puluh satu.

Lembar Tema sehari - hari
Sebuah lembaran tema telah dipersiapkan untuk setiap hari selama sepuluh hari berdoa. Halaman pertama
memberikan sebuah rencana yang disarankan untuk waktu berdoa dan termasuk ide-ide untuk hal-hal doa yang
spesifik dan lagu untuk dinyanyikan bersama-sama. Halaman kedua berisi bagian-bagian dari Alkitab dan Ellen
G. White yang menambahkan pengertian untuk tema disetiap malam. Kami merekomendasikan agar lembaran-



lembaran tema difoto kopi agar setiap partisipan dapat memiliki pegangan untuk diikuti selama waktu berdoa.
Ini bisa di foto kopi dari bolak balik. 

Gereja-gereja diseluruh dunia akan bersatu dalam doa tentang tema setiap hari.  Bergabunglah dalam doa
melalui  Kitab Injil, kutipan, dan saran-saran doa di setiap lembaran tema. Disaat kita fokus kepada tema,
waktu berdoa akan lebih berarti.  Bagaimana pun, Saudara tidak  dipaksa untuk  semata-mata mengikuti
lembaran tema; karena itu hanyalah untuk sekedar menuntun Saudara. Saudara tidaklah seharusnya mendoakan
poin-poinnya secara teratur—karena semuanya itu hanyalah hal-hal yang disarankan untuk dimasukkan. 

Beberapa pokok doa berhubungan secara khusus dengan Gereja Advent di dunia. Penting untuk berdoa 
bersama bagi keluarga besar gereja kita, tapi  mungkin ingin menyesuaikan waktu doa Saudara dan 
menggunakan tema doa yang lebih umum jika kelompok  mencakup pengunjung dari masyarakat yang 
bukan anggota gereja. Berdoalah juga agar ada cara bagaimana  dapat menyambut pengunjung dengan 
sebaik-baiknya dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari kelompok 

Catatan Ellen White tentang lambang - lambang dan makna dari Jubah keimamatan.
Kami telah menyertakan catatan - catatan kutipan dari Ellen White dan beberapa ayat Alkitab untuk 
masing - masing topik selama sepuluh hari ini. Ini menjelaskan apa yang diwakili oleh bagian -bagian 
pakaian keimamata yang berbeda. Sebaiknya  membacanya bersama dengan kelompok . Ini bisa 
dilakukan pada waktu permulaan doa, untuk mendapatkan gambaran tentang tema hari itu, atau bisa 
ambil waktu d tengah-tengah waktu berdoa.

Waktu yang disarankan dalam setiap sesi doa
Berapa banyak waktu yang Saudara gunakan di setiap sesi doa akan mungkin berubah setiap kali Saudara
berdoa bersama. Kerangka waktu berikut ini adalah saran yang biasanya digunakan dan berjalan dengan baik:

 Ucapan Selamat Datang/Pendahuluan: 2-5 menit 
 Pembacaan Kitab Injil dan tulisan Ellen White: 3 menit 
 Memuji Allah di waktu berdoa: 10 menit
 Pengakuan dosa dan Menuntut Kemenangan atas Dosa di Waktu berdoa:  3-5
menit
 Permohonan dan Perantaraan di waktu berdoa: 35 menit
 Ucapan Terima kasih dalam di Waktu Berdoa: 10 menit

Mengantarai/memediasi Tujuh Orang
Mendorong setiap orang untuk meminta kepada Allah agar menunjukkan kepada mereka tujuh orang untuk
berdoa selama sepuluh hari. Bisa saja anggota keluarga, sahabat, teman sekerja, anggota jemaat, dll. Doronglah
mereka untuk berdoa agar Roh Kudus akan menuntun tujuh orang untuk ditobatkan kepada Yesus. Anggota
kelompok seharusnya meminta Allah untuk menunjukkan kepada mreka bagaimana mereka dapat berdoa
untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik  dan menjangkau kepada tujuh orang mereka selama sepuluh hari.

Acara Kebaktian Sabat Pertama pada Sepuluh Hari Berdoa 2018
Adakan suatu fokus doa khusus dan bagikan kesaksian doa yang dijawab selama acara kebaktian di kedua
Sabat. Berkreasilah—ada banyak cara untuk berbagi dengan keluarga gereja tentang apa yang sedang terjadi
selama pertemuan doa setiap hari.

Perayaan pada Sabat terakhir
Sabat terakhir, khususnya,  seharusnya direncanakan sebagai waktu sukacita yang besar dalam segala sesuatu
yang Allah telah lakukan sepanjang sepuluh hari.  Sediakan waktu yang cukup untuk kesaksian dari doa yang
dijawab, ajaran Alkitab/khotbah mengenai doa, dan menyanyi. Pimpinlah jemaat dalam waktu berdoa agar
mereka yang belum menghadiri pertemuan setiap hari can mengalami kegembiraan dari berdoa dengan yang
lain. Lihatlah materi hari ke 11 untuk mendapatkan lebih banyak ide. 



Tindak Lanjut Sepuluh hari berdoa 2018
Berdoalah terus, karena itu yang Tuhan ingin agar gereja / kelompok Saudara lanjutkan apa yang telah 
Dia mulai selama Sepuluh Hari Doa 2018. Mungkin Saudara akan melanjutkan sebuah pertemuan doa 
mingguan. Atau mungkin Tuhan ingin Saudara memulai pelayanan baru di gereja Saudara atau 
menjangkau masyarakat. Bukalah hati dan ikuti kemana pimpinan Tuhan. Saudara pasti kagum saat 
Saudara bertekad berjalan  bersama TUHAN.

Kesaksian
Bagikanlah cerita tentang bagaimana Allah telah bekerja selama Sepuluh Hari Berdoa 2018! Cerita-ceritamu
akan menjadi dorongan bagi banyak orang. Kesaksian dapat dikirim ke stories@ministerialassociation.org atau
dimasukkan  secara online di www.tendaysofprayer.org.

Petunjuk Doa Bersama
Menyetujui Bersama 
Ketika seseorang memanjatkan permohonan kepada Allah, pastikan yang lain mendoakan permohonan yang
sama dan menyetujuinya bersama-sama.—ini sangat berkuasa! Jangan pikir karena satu orang telah berdoa
tentang suatu permohonan, tidak ada yang lain yang perlu melakukannya. “Dan lagi Aku berkata kepadamu:
Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan
oleh Bapa-Ku yang di sorga.” (Mat. 18:19). Betapa menguatkan untuk dapat diangkat ke dalam doa! 

Menuntut Janji-janji Allah
Kami telah mempersiapkan sebuah dokumen dengan janji-janji yang berbeda yang dapat dituntut dalam doa.
Doronglah kelompok untuk menuntut janji-janji Allah ketika mereka berdoa.  Sangatlah mudah untuk fokus di
masalah kita. Tetapi ketika kita menuntut janji-janji Allah, kita meningkatkan iman kita dan mengingatkan diri
kita bahwa tidak ada yang mustahil dengan Allah.  Janji-janji menolong kita untuk tidak melihat kelemahan-
kelemahan  dan  kesulitan  kita  dan  menujukannya  kepada  Yesus.  Karena  setiap  kelemahan  dan  setiap
pergumulan kita bisa dapatkan janji Alkitab untuk dituntut. Doronglah orang-orang untuk mencari lebih banyak
janji dan mencatatnya agar mereka dapat menuntutnya dimasa yang akan datang. 

“Dengan kesederhanaan yang sepenuh hati kita harus menyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan, dan menuntut
janji-janjiNya dengan iman dan kepercayaan agar jemaat  akan tahu bahwa kita  telah belajar untuk kuat
bersama dengan Allah didalam doa. Mereka akan didorong untuk mempercayai bahwa kehadiran Tuhan ada di
pertemuan, dan mereka akan membuka hati mereka untuk menerima berkatNya yang melimpah. Iman mereka
dalam kesungguh-sungguhanmu akan bertambah, dan mereka akan siap untuk mendengarkan dengan telinga
yang rela kepada instruksi yang diberikan oleh pembicara.” (Evangelism, hal. 146).

Berpuasa
Undanglah mereka yang sudah bergabung dengan anda dalam Doa Sepuluh Hari untuk memikirkan beberapa
tipe berpuasa, seperti berpuasa dari TV, music sekuler, film, internet, yang manis, atau jenis makanan lain yang
sukar  untuk  dicerna.  Gunakan  waktu  luang  untuk  berdoa  dan  belajar  Alkitab,  mintalah  Allah  untuk
menolongmu dan jemaatmu untuk tinggal sepenuhnya didalam Kristus. Dengan mengadopsi makan makanan
yang sederhana, anggota kelompok akan mengijinkan pikiran mereka untuk menjadi lebih menerima kepada
suara Roh Kudus.

http://www.tendaysofprayer.org/


Roh Kudus
Pastikan untuk meminta Roh Kudus menunjukkan kepadamu bagaiman atau apa yang seharusnya anda doakan
bagi kehidupan seseorang atau dalam situasi tertentu. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita tidak tahu
apa yang akan didoakan dan Roh Kuduslah yang memediasi bagi kita.  

“Kita seharusnya tidak hanya berdoa dalam nama Yesus, tetapi dengan inspirasi Roh Kudus. Ini menjelaskan
apa artinya ketika dikatakan bahwa Roh  ‘menjadi perantara bagi kita, dengan rintihan yang tidak dapat
diucapkan.’ (Roma 8:26). Allah suka menjawab doa seperti itu. Ketika dengan sungguh-sungguh dan intensitas
kita mengutarakan doa dalam nama Yesus, didalamnya ada intensitas yang kuat sebuah janji dari Allah bahwa
Dia akan segera menjawab doa kita  ‘lebih melampaui dari segala sesuatu yang kita minta atau pikirkan.’
(Ephesians 3:20)” (Christ’s Object Lessons, hal. 147, dengan penekanan). 

Kebersamaan secara Jasmani
Disaat anda memulaikan sesi doa bersama, undanglah setiap orang untuk datang dekat bersama-sama. Ketika
orang-orang mendekat bersama-sama untuk membentuk lingkaran yang rapat, itu menolong untuk menaikan
suatu roh persatuan, yang sangat penting untuk doa bersama. Jika orang-orang tersebar dalam suatu ruangan,
sukar untuk mendengarkan doa satu dengan yang lain. 

Catatan Harian
Membuat catatan harian mengenai doa sepanjang Sepuluh Hari Doa dapat menjadi suatu cara yang baik bagi
partisipan  untuk  mendalami  tema  doa  setiap  hari,  membuat  komitmen  yang  konkrit  dengan  Allah,  dan
mengenali berkat-berkatNya kepada mereka. Menuliskan doa kita dan mencatat jawaban dari Allah adalah
jalan yang terbukti menuju kepada sesuatu yang membesarkan hati. 

Catatan harian dapat termasuk dalam Sepuluh Hari Berdoa dalam berbagai cara. Anda dapat menyediakan
waktu selama pertemuan doa untuk orang-orang mencatat respons mereka kepada allah dalam catatan doa
pribadi mereka. Atau anda dapat membuat catatan usulan doa kelompok  dan jawabannya—entah di buku tulis,
di poster besar, atau secara online. Sebuah cara sederhana untuk melakukan ini adalah menarik sebuah garis ke
bagian bawah tengah kertas. Tuliskan permohonan di kolom bagian kiri dan jawabannya dikolom bagian
kanan. Disaat kita melihat ke belakang dan melihat bagaimana Allah telah menjawab doa-doa,, itu menjadi
pengalaman yang menyenangkan dan membangun iman. 

Rasa Hormat yang Dalam
Doronglah dan berilah contoh suatu tindakan yang penuh hormat. Kita sedang mendekati ruangan tahta Raja
alam semesta. Janganlah kita memperlakukan waktu berdoa  dengan tidak hati-hati dalam postur atau tingkahl-
laku.   Bagaimanapun,   tidaklah  terlalu  penting  bagi  setiap  orang  untuk  terus  menerus  bertelut.  Anda
menginginkan orang-orang merasa nyaman selama satu jam, jadi doronglah hadirin untuk bertelut atau duduk
atau berdiri disaat Allah menuntun dan mereka merasa nyaman.

Doa Kalimat
Doa seharusnya pendek dan langsung kepada tujuan. Ini memberikan kesempatan kepada yang lain untuk
dapat berdoa juga. Cobalah untuk membatasi doamu dalam beberapa kalimat.  Setiap orang dapat berdoa
beberapa kali.  Doa kalimat-kalimat pendek membuat waktu berdoa menarik dan mengijinkan Roh Kudus
mengesankan kelompok bagaimana berdoa.  Anda tidak perlu membuka dan menutup setiap kalimat  doa



pendek dengan frase seperti pembuka doa biasanya atau dengan kata “Amen.”  Doa kalimat adalah percakapan
dengan Allah yang terus bersambung. 

Diam
Sebagai seorang pemimpin, janganlah mendominasi waktu berdoa. Tujuannya adalah membuat orang lain
berdoa. Waktu diam adalah baik, disaat mereka memberikan Allah waktu untuk berbicara ke dalam hati kita.
Ijinkan Roh Kudus bekerja, dan berikan kesempatan bagi setiap orang untuk berdoa. 

Bernyanyi
Lagu kelompok secara spontan, dipadu dengan doa, menambah keindahan pertemuan doa. Lagu yang tepat
didaftarkan dibagian akhir dari setiap lembaran tema.  Jangan merasa terpaksa untuk menggunakan semua lagu
itu—ini hanyalah saran. Lagu adalah juga suatu cara yang baik dalam transisi dari satu sesi doa kepada yang
sesi yang lain.  

Permohonan Doa
Jangan  minta  permohonan  doa  dari  kelompok.  Sebaliknya,  katakana  kepada  semua  untuk  mendoakan
permohonan  mereka  dan  mendorong  yang  lain  untuk  bergabung  dalam  persetujuan  dan  doa  untuk
permohonan-permohonan  itu.  Alasannya:  waktu!  Membicarakan  permohonan  doa  akan  mengambil
kebanyakan dari  waktu berdoa.  Setan sangat bersemangat  jika dia dapat menahan kita berbicara tentang
masalah  gantinya  berdoa  tentang  masalah.  Anggota  kelompok  akan  sering  memulaikan  nasihat  dan
menyarankan solusi. Kuasa datang dari Allah! Lebih banyak kita berdoa, lebih banyak kuasa-Nya dilepaskan. 

Waktumu Setiap Hari
Ini sangat penting!  Pastikan bahwa anda sebagai pemimpin menggunakan waktu setiap hari dikaki Yesus, 
berbicara kepadaNya dan membaca Firman-Nya. Jika anda membuat Allah mengetahui prioritas pertama 
dalam kehidupanmu, itu akan membuka suatu pengalaman yang indah dalam kehidupanmu. “Dari tempat doa 
rahasia datanglah kuasa yang mengguncang dunia dalam Reformasi Besar. Disana, dengan keteduhan yang 
kudus, hamba-hamba Allah menginjakkan kaki mereka diatas batu janji-janjiNya.” (The Great Controversy, 
hal.. 210). 



Imam Besar
Jubah Imam Besar dibuat dari bahan yang mahal dan itu adalah sebuah maha karya 
yang indah, sesuai dengan tempat  dan tugasnya yang Mulia. Selain pakaian linen dari 
imam biasa, dia mengenakan jubah biru ungu, yang juga ditenun dalam satu potong 
yang tidak terpisahkan. Di sekitar bagian bawah jubah itu itu dihiasi lonceng emas, 
dan delima biru, ungu, dan merah tua. Di depannya ada efod, baju emas pendek, 
biru, ungu, merah dan putih. Bagian itu dibatasi oleh korset dengan warna 
yang sama, yang dibuat dengan sangat indah. Baju efod itu tanpa lengan, 
dan pada potongan bahu bordunya yang emas disulam dua batu onyx, 
yang bertulisankan nama dari kedua belas suku Israel.

Di atas baju efod adalah penutup dada, jubah imam yang paling sakral. Ini 
dari bahan yang sama dengan efod. Itu berbentuk persegi, dengan bentangan,
 dan ditangguhkan dari bahu dengan benang biru yang dihiasi cincin emas. 
Perbatasan itu terbentuk dari berbagai batu mulia, sama dengan bentuk dua 
belas fondasi dasar Kota Allah. Di dalam sulaman itu ada dua belas batu 
yang terbuat dari emas, disusun dalam barisan empat, dan, seperti yang ada 
di bahu, diukir dengan nama-nama suku. Arahan  Tuhan adalah, "Harun 
harus menanggung / memikul nama-nama orang Israel di dada penghukuman 
dan di dalam hatinya, ketika dia pergi ke tempat kudus, sebagai sebuah 
peringatan di hadapan TUHAN secara terus-menerus." Keluaran 28:29. Jadi, 
Kristus, Imam Besar yang agung, memohon dengan darahNya di hadapan 
Bapa atas nama orang - orang berdosa, menanggung di dalam hati-Nya nama setiap 
orang yang bertobat dan percaya. Pemazmur katakan, "Aku ini sengsara dan miskin, 
tetapi TUHAN memperhatikan aku. "Mazmur 40:17. 

Di sebelah kanan dan kiri tutup dada ada dua batu besar dengan kecemerlangan yang besar. Ini dikenal sebagai 
Urim dan Tumim. Melalui kedua batu ini kehendak Allah akan dinyatakan kepada imam besar. Ketika ada 
pertanyaan diajukan untuk keputusan di hadapan Tuhan, sebuah lingkaran cahaya yang mengelilingi batu mulia
di sebelah kanan adalah tanda persetujuan atau persetujuan ilahi, sementara awan yang membayangi batu di 
sebelah kiri merupakan bukti penyangkalan atau penolakan.

Penutup kepala dari imam besar itu terdiri dari serban linen putih, yang dilekatkan padanya dengan renda biru, 
sebuah ring emas yang bertuliskan "Kekudusan bagi Allah". Segala sesuatu yang berhubungan dengan pakaian 
dan penampilan para imam adalah untuk mengesankan orang yang melihatnya agar supaya bisa menyadari 
akana hadirat dan kekudusan Tuhan, kesucian dari penyembahan-Nya, dan kemurnian sebagai syarat agar umat
Allah boleh datangke hadirat-Nya,". (Patriarchs and prophets, hlm. 350, 351)



Imam Besar

DOA SEMALAM SUNTUK: 

Pilihan untuk pertemuan doa semalam

suntuk pada hari kesepuluh

Mengapa Berdoa Semalam Suntuk?

Sebenarnya  ini  bukan waktu yang suci  dengan tetap  terbangun dan terjaga  untuk berdoa sepanjang
malam atau separuh waktu pada malam hari. Namun demikian, itu mungkin merupakan satu-satunya
waktu saat  orang tidak sibuk dan tidak tergesa-gesa namun bisa punya banyak waktu untuk berdoa.
Kami percaya bahwa tujuan Saudara bukan untuk terus terjaga sepanjang malam tetapi untuk berdoa
selama diperlukan dan sampai Saudara telah mendoakan segala sesuatu yang Saudara pikir Allah ingin
Saudara doakan.

Kami sarankan agar ada beberapa orang yang memimpin sepanjang malam itu. Pastikan juga harus ada
beberapa waktu jeda. Sebagai seorang pemimpin, Anda dapat merasakan suasana dan mengetahui kapan
waktu untuk jeda dan kapan untuk teruskan dengan sesi doa selanjutnya. Kami usulkan agar Anda dapat
mengambil jeda waktu selama sepuluh menit paling kurang setelah sembilan puluh menit. Anda juga
bisa  memasukkan  kegiatan  membaca  ayat-ayat  Alkitab  selama  sesi  berdoa  itu.  Anda  bisa  juga
melakukan  semua  usulan  atau  hanya  beberapa  darinya,  tergantung  pada  apa  yang  terbaik  untuk
kelompok Anda. Anda bebas untuk mengubah urutan format yang disarankan.

Usulan Doa Semalaman Pada Bagian Doa Hari Ke-10

Mengapa berdoa semalaman?

Tidak ada yang kudus bila tetap terbangun dan berdoa semalam atau bagian dari satu malam.  Namun, waktu
malam-lah satu-satunya saat dimana orang-orang tidak sibuk dan terburu-buru. Kita percaya bahwa maksud
dari berdoa semalaman ini adalah bukan tidak tidur sepanjang malam tetapi berdoa sepanjang hal2 penting
sudah semua didoakan kepada Allah.

Kami usulkan beberapa orang untuk memimpin doa semalaman ini. Pastikan ada waktu rehat sejenak. Kami
sarankan untuk rehat 10 menit setiap 90 menit berdoa. Boleh juga digabungkan dengan membaca Alkitab
dimasukkan kedalam doamu. Aturlah sesuai dengan keputusan kelompok/jemaatmu.  Engkau bebas untuk
menggantikan urutan doa mu. 

Inilah usulan formasi doa semalaman dari kami:
➢ Mulaikan sesi puji-pujian. Pujilah Allh dalam doa-doamu dan juga nyanyianmu. 



➢ Ambil waktu untuk pengakuan dosa, pastikan bahwa tidak ada  hal yang menghalangi Allah untuk
mendengarkan doamu. Berikan kesempatan kepada umat untuk mengakui dosa2 pribadi mereka dan
membuat pengakuan dosa2 umat secara umum dihadapan jemaat. Ajak umat untuk mengakui dosa2
kesayangan secara pribadi. Kita baca dalam Daniel 9:1-19 dimana Daniel menjadi pengantara yang
berdoa untuk dosa2 umat Israel. Ajak juga mereka untuk mengakui dosa secara umum.

➢ Berdoa bagi kebutuhan mereka yang hadir dalam pertemuan doa. Ada begitu banyak orang yang
terluka, atau membutuhkan doa, atau mengetahui mereka yang putus asa dan memerlukan doa. Buatlah
lingkaran, taruh kursi ditengah-tengah dan ajar siapa saja yang memiliki permohonan khusus untuk
datang  satu  demi  satu  dan membagikan  permohonan  mereka  ditengah-tengah.  Lalu  kitari  orang
tersebut, dua atau tiga orang, berdoa untuk keperluan orang tersebut. 

➢ Bagi grup berdoa kedalam dua kelompok. Adakan para wanita berdoa sendiri, dan pria berkumpul
dan berdoa sendiri. Dan biarlah pemimpin wanita untuk grup wanita dan pemimpin pria untuk grup
pria.  Adakalanya kebutuhan kebutuhan pribadi lebih dimengerti  oleh mereka yang memiliki  jenis
kelamin yang sama, sehingga doa itu akan menjadi lebih mendalam dan memberikan kekuatan. 

➢ Setelah  engkau  selesai  berdoa  kelompok, berdoa untuk  semua usulan  doa  yang anda ingat,
termasuk bisa  mengulangi  kembali  usulan doa yang sudah disampaikan dalam 10 malam
sebelumnya.

➢ Doakan untuk tujuh orang yang sudah anda daftarkan dan doakan.

➢ Pilihlah ayat Alkitab dan doakan itu. 

➢ Tutup waktu berdoa dengan ungkapan syukur dan terimakasih.



Imam Besar
Hari 1— Minyak Urapan
Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan 
rukun! Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke 
janggut Harun dan ke leher jubahnya. Mazmur 133:1,2

FORMAT YANG DISARANKAN SAAT BERDOA

Pujian
 TUHAN, kami memuji Engkau untuk janji Roh Kudus
 Kami Memuji engkau karena Roh-Mu yang tercurah bagi kami yang meminta.
 Terima Kasih Tuhan karena Roh Kudus yang dapat membawa persatuan di antara anggota 

jemaat.
 

Mengakui dan Mengkalim kemenangan atas dosa

• TUHAN, tunjukanlah bagi kami dosa apa yang harus kami akui dalam hati kami. Kami juga mau 
mengkalim kemenangan atas dosa - dosa tersebut ya TUHAN. 

• Ampunilah kami ya TUHAN karena sering tidak membuka hati kami sepenuhnya untuk pekerjaan 
Roh Kudus.

• Ampuni kami TUHAN karena jarang hidup dan bekerja sama dalam kesatuan dengan sesama umat 
TUHAN. 

Permohonan dan Pengantaraan (Syafaat)
• Bapa, tolonglah kami untuk menyadari kebutuhan kami akan Roh Kudus. Kiranya RohMu akan 

menuntun kami pada kebenaran (Yoh. 16:13)
• Biarlah kami memiliki kerendahan hati agar supaya May we have humble hearts that will 

“Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak 
seorangpun akan melihat Tuhan.” (Hebrews 12:14).

• Berikanlah kami Roh Kudus untuk mengajarkan segala sesuatu dan menuntun kami untuk selalu 
mengingat semua yang Engkau firmankan bagi kami. (John 14:26).

• Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kami dalam kelemahan kami dan mengajarkan kami selalu 
untuk berdoa  (Romans 8:26).

• Tuhan, biarlah jemaat kami selalu meninggikan Kristus dan PengorbanNya serta janji kedatangan 
kedua kali. Berikanlah kepada kami beban untuk jiwa - jiwa yang telah hilang.

• Berkatilah Upaya Jangkauan penginjilan sedunia di sepanjang tahun ini. Kami berdoa secara khusus 
untuk Keterlibatan Umat secara Total untuk penginjilan di Jepang, Zambia dan Filipin. 

• Kami berdoa untuk kebangunan rohani di antara Orang - orang muda dalam Gereja Masehi Advent 
Hari Ketujuh yang berkuliah di perguruan tinggi dan universitas negeri di seluruh dunia. Kiranya 
mereka menjadi duta - duta yang bersemangat bagi Kristus.

• Tuhan, tolonglah berkati pelayanan Misi Advent. Berikan hikmat kepada para pekerja kita saat 
mereka mengkoordinasikan penanaman gereja baru di seluruh dunia dan mencari dana untuk 
mengirim pelopor Misi Global ke wilayah yang belum terjangkau.



• Berkatilah seluruh anggota gereja yang setia  mendukung pekerjaanMu ya TUHAN, apakah 
sumbangan mereka besar atau kecil. Tolong ilhami mereka masing-masing ya TUHAN untuk 
memberi dari hati dan merasakan berkat dari penatalayanan yang setia.

• Berkatilah upaya Adventist Chaplaincy Ministries saat mereka melengkapi para pendeta dan 
sukarelawan untuk melayani di penjara, rumah sakit, militer, dan lingkungan lainnya.

• Tuhan, kami berdoa untuk tujuh orang (atau lebih) dalam daftar doa masing-masing. Semoga 
mereka dapat mengijinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka masing - masing.

• Kami juga berdoa untuk kebutuhan pribadi umatmu  yang berkumpul di sini Ya TUHAN.

Ucapan Syukur
• Terima kasih TUHAN, telah memberikan bagi kami begitu banyak janji tentang Roh Kudus.
• Terima kasih untuk  janjiMu dalam Lukas 11:13“Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian 

yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus 
kepada mereka yang meminta kepada-Nya." 

• Terima kasih Roh Kudus telah menuntun kami pada kebenaran.

Saran untuk lagu yang dinyanyikan :
“Sweet, Sweet Spirit” (SDA Hymnal #262); “Spirit of God” (SDA Hymnal #266); “Live Out Thy Life
Within Me” (SDA Hymnal #316); “I Need Thee Every Hour” (SDA Hymnal #483); “Seek Ye First”; 
“Draw Me Nearer” (SDA Hymnal #306); “Hover O’er Me, Holy Spirit” (SDA Hymnal #260); 
“Baptize Us Anew” (SDA Hymnal #258).



Minyak Urapan
Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam
bersama dengan rukun! Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke
janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Mazmur 133:1,2

Minyak urapan yang digunakan para imam adalah simbol Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh
Kudus, satu-satunya yang bisa membawa persatuan pada gereja kita, agar kita dapat berhasil 
dalam usaha misi penginjilan.

Hidup kita harus disembunykan bersama  Kristus di dalam Tuhan. Kita harus memiliki pengetahuan 
pribadi tentang Kristus. Maka dengan demikian kita dapat mewakili Dia di hadapan dunia dengan 
tepat. Di manapun kita berada, kita harus membiarkan cahaya kemuliaan Allah bersinar dalam setiap 
perbuatan baik. Inilah yang terbesar yang bisa kita lakukan, pekerjaan paing utama dalam hidup kita. 
Mereka yang benar-benar berada di bawah pengaruh Roh Kudus akan menunjukan kekuatannya 
dengan penerapan praktis dari prinsip kebenaran yang kekal. Mereka akan menyatakan bahwa minyak
suci itu dialirkan dari dua cabang zaitun ke bilik bait suci jiwa kita. Kata-kata mereka akan diilhami 
dengan kuasa Roh Kudus untuk melembutkan dan menaklukkan hati. Ini akan terlihat nyata di mana 
kata-kata yang diucapkan adalah penuh dengan roh dan kehidupan. (Reflecting Christ, hal 130)

Dia yang menyadari kelemahannya, dan bergumul dengan Tuhan seperti Yakub, dan seperti hamba 
Allah ini beteriak: "Saya tidak akan membiarkan Engkau pergi, kecuali Engkau memberkati saya," ....
orang seperti ini akan pergi dengan urapan Roh Kudus yang baru. Suasana sorga akan 
mengelilinginya. Pengaruhnya akan menjadi kekuatan positif yang mendukung dan memberi cita rasa
pada agama Kristus. . . . (Medical Ministry, hal 203)

Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; 
sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah 
yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.  (Yohanes 
16:13)

Marilah kita meningkatkan pengetahuan tentang kebenaran, memberikan semua pujian dan kemuliaan
bagi Dia yang satu dengan Bapa. Mari kita mencari dengan sungguh-sungguh pengurapan surgawi 
dari Roh Kudus. Marilah kita memiliki agama Kristen yang murni dan bertumbuh dalam pemahaman 
bahwa di pengadilan surgawi nantinya kita akan didapati sempurna di dalam Kristus. (Reflecting 
Christ, hal 219)

Harus ada pertukaran dan menerima, menerima dan menyampaikan. Ini menghubungkan kita sebagai 
hamba bersama dengan Tuhan. Ini adalah pekerjaan kehidupan orang Kristen. Dia yang akan 
kehilangan nyawanya akan menemukannya.



Kapasitas untuk menerima minyak suci dari dua pohon zaitun akan meningkat saat penerima 
mengosongkan minyak suci itu dari dirinya sendiri dalam kata-kata dan tindakan untuk memenuhi 
kebutuhan jiwa-jiwa lainnya. Bekerja dengan hidup yang berharga, pekerjaan yang memuaskan - 
untuk terus kembali menerima dan terus menghidupkannya.

Kita butuh dan harus memiliki persediaan minyak yang baru setiap hari. Dan seberapapun banyaknya 
jiwa yang bisa kita bantu dengan berkomunikasi dengan mereka! Seisi surga menunggu kosongnya 
saluran yang melaluinya bisa dituangkan minyak suci, untuk menjadi sukacita dan berkat bagi orang 
lain. Saya tidak kuatir nantinya ada yang salah melakukan pekerjaan ini jika mereka selalu menjadi 
satu dengan Kristus. Jika Dia tinggal bersama kita, kita akan bekerja terus menerus dan kokoh, 
sehingga pekerjaan kita akan tetap berlangsung. Kepenuhan ilahi akan mengalir melalui agen manusia
yang dikuduskan untuk memberikan hidupnya kepada orang lain. (Testimonies for the Church jilid 6, 
hlm. 116, 117)

Ketika Roh Kudus mengendalikan pikiran anggota gereja kita, akan terlihat di gereja-gereja kita 
standar yang jauh lebih tinggi dalam berkhotbah, dalam pelayanan, dalam kerohanian, daripada yang 
sekarang terlihat. Anggota gereja akan disegarkan oleh air kehidupan, dan para pekerja Injil, yang 
bekerja di bawah satu Komando, yaitu Kristus, akan dituntun dalam roh, dalam tutur kata, dalam 
pernyataan, dan akan mendorong satu sama lain untuk maju terus menjelang penutupan sejarah dunia 
di mana kita akan bertemu dengan pengantin Pria kita yaitu Allah. Akan ada peningkatan persatuan 
dan saling mengasihi, yang akan menjadi kesaksian kepada dunia bahwa Allah mengutus Putra-Nya 
untuk mati demi penebusan orang-orang berdosa. Kebenaran Ilahi akan ditinggikan; dan itu akan 
bersinar terus sebagai lampu yang menyala, dan kita akan memahaminya makin hari makin lebih 
jelas. (Counsels for the Church, hal 100)

Kita mendekati akhir sejarah bumi, dan Tuhan memanggil semua orang untuk mengangkat standar 
yang bertuliskan di dalamnya, "Inilah mereka yang mematuhi perintah-perintah Allah dan iman 
kepada Yesus." Dia memanggil umat-Nya untuk bekerja dengan sempurna. harmoni. Dia memanggil 
mereka yang terlibat dalam pekerjaan medis kita untuk bersatu dengan pelayanan; Dia meminta 
kementerian untuk bekerja sama dengan para pekerja misionaris medis; dan Dia meminta gereja 
untuk menjalankan tugas mereka yang telah ditentukan, mempertahankan standar reformasi sejati di 
wilayah mereka sendiri, membiarkan para pekerja terlatih dan berpengalaman untuk terus memasuki 
ladang baru. Tidak ada kata untuk diucapkan untuk mengecilkan hati, karena ini mendukakan hati 
Kristus dan sangat menyenangkan musuh itu. Semua perlu dibaptis dengan Roh Kudus; semua harus 
menahan diri untuk tidak menyensor dan meremehkan ucapan dan mendekat kepada Kristus, 
sehingga mereka dapat menghargai tanggung jawab berat yang menyertai rekan kerja dengan Dia. 
"Pers bersama; tekan bersama, "adalah kata-kata Instruktur ilahi kita. Persatuan adalah kekuatan; 
Kesepian adalah kelemahan dan kekalahan. (Counsels on Health, hlm. 517, 518).



Imam Besar

HARI 2—DIKUDUSKAN BAGI ALLAH

Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, TUHAN, kudus dan Aku telah memisahkan 
kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milik-Ku. Imamat 20:26

FORMAT YANG DISARANKAN SAAT BERDOA

Pujian
 Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau Kuat, bijaksana, berbelas kasihan dan penuh cinta.
 Kami memuji Engkau karena Engkau memanggil kami untuk menjadi Kudus.
 Kami memuji Engkau karena Engkau memiliki kesanggupan untuk menjadikan kami Kudus.

Mengakui dan mengklaim kemenangan atas dosa
• Tuhan, tolong tunjukkan pada kami dosa mana yang perlu kami akui secara terbuka dan yang perlu 
kami akui secara pribadi. Agar Kami dapat mengklaim kemenangan atas dosa-dosa itu.
• Maafkan kami untuk saat-saat dimana kami seringkali mencoba mengatasi dosa dengan kekuatan 
kita sendiri.
• Maafkan kami untuk kali kegagalan kami untuk mengungkapkan karakter Surga kepada orang lain. 
Semoga hidup kami boleh selalu menunjukkan bahwa  kami ini telah dikhususkan untuk dan oleh 
TUHAN.

Permohonan dan Pengantaraan (Syafaat)
• Bapa, tolong tunjukkan pada kami apa artinya menjadi kudus.  Nyatakanlah kesucianMu ya 
TUHAN.
• Tunjukkan kepada kita bagaimana kami harus berjuang untuk " sebab tanpa kekudusan tidak 
seorangpun akan melihat Tuhan". (Ibrani 12:14).

• Tuhan, semoga "seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita dipelihara tanpa cela pada saat kedatangan Tuhan 
kita Yesus Kristus" (1 Tesalonika 5:23).
• Tolong besihkanlah hati kami Ya TUHAN. (Mazmur 51:10).
• Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memuliakan Engkau melalui tubuh kami (1 Korintus 6:20).
• Berkatilah ADRA berusaha  memenuhi kebutuhan orang miskin dan yang terlupakan.
• Tuhan, tolong perkuat iman kami dan mintalah kami untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk 
mempelajari Alkitab dan berdoa. Biarlah kami boleh setiap saat bersamaMu seperti Henokh waktu 
dulu.



• Tolong ubahkan hati kami untuk melihat nilai-nilai abadi ketimbang gangguan berfokus pada 
gangguan dunia ini. Lindungi kami dari pengaruh duniawi yang mengancam untuk merusak 
pengalaman rohani kami sehari-hari.
• Bapa, biarlah kehendak-Mu jadi  dalam hidup kami dan jemaat kami, dan bukan kehendak kami 
sendiri. Bantulah kami untuk menjadi rendah hati, bisa diajar, dan mau mengikuti rencanamu.
• Tolong tuntun kami masing-masing ya TUHAN untuk menyalibkan keinginan  diri kami  dan terus 
berusaha hidup dengan kuasa Yesus. Kami meminta terutama agar Engkau memimpin orang muda 
kami untuk menyerahkan seluruh hidup mereka kepada pelayananMu Ya TUHAN.
• Kami berdoa untuk tujuh (atau lebih) orang dalam daftar doa pribadi kami. Semoga mereka 
membuka hati mereka sehingga Engkau dapat menjadikan mereka kudus.
• Kami juga berdoa untuk kebutuhan dan pergumulan pribadi dari semua orang  yang berkumpul di 
sini.

Ucapan Syukur
• Tuhan, teima kasih karena kami telah dibersihkan, disucikan dan dibenarkan “dalam nama Tuhan 

Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus dari Bapa di Surga (1 Corinthians 6:11).
• Terima kasih karena Engkau telah memberi kami hati yang baru. (Ezekiel 36:26).
• Terima kasih karena kami telah disucikan oleh FirmanMu (John 17:17).

Saran untuk lagu yang akan dinyanyikan :
“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316); “Turn Your Eyes Upon Jesus” (SDA Hymnal 
#290); “Take Time to Be Holy” (SDA Hymnal #500); “Wholly Thine” (SDA Hymnal #308); “I 
Would Be Like Jesus” (SDA Hymnal #311); “Whiter Than Snow” (SDA Hymnal #318).



Dikuduskan bagi Allah
Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, TUHAN, kudus dan Aku telah 

memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milik-Ku.  
Imamat 20:26

"Kekudusan untuk Tuhan" Tuhan memanggil kita, sama seperti Dia memanggil para imam di 
masa lalu, untuk hidup terpisah dan hidup kudus. Hidup kita adalah merukapan kesaksian bagi 
Dia.

Kemudian Dia yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: "Tanggalkanlah 
pakaian yang kotor itu dari padanya." Dan kepada Yosua ia berkata: "Lihat, dengan ini aku telah 
menjauhkan kesalahanmu dari padamu! Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." (Zechariah 
3:4, 5)

Tuhan tidak menyangkal tuduhan ketidakmampuan Yosua, namun menunjukkan bahwa Dia telah 
membelinya dengan satu harga yang pantas. Dia membalutnya dengan pakaian kebenaran-Nya, tidak 
mengenakan pakaian ini karena pakaian durhaka dan pelanggaran, tapi pertama-tama Dia berkata, 
"Singkirkan pakaian kotor itu darinya. Dan kepadanya, Dia berkata, "Sesungguhnya, Aku telah 
menghapus kesalahanmu, dan aku akan mengenakan pakaian dengan pakaian yang telah diubahkan. 
Dan saya katakan, Biarkan mereka memasangkan sorban yang adil ke atas kepalanya. Jadi, mereka 
memberi sorban yang adil ke atas kepalanya, "di atasnya ada tertulis," Kekudusan bagi Tuhan. "(Rilis 
Manuskrip, jilid 20, hlm. 190, 191)

Orang Kristen harus berdiri sebagai wakil  untuk menghidupkan prinsip-prinsip surga. Dia harus 
terikat oleh kewajiban suci untuk mewakili kebenaran dalam kebajikan dan keindahannya. 
Kelemahlembutan, kebaikan dan kejujuran yang ketat harus menandai kata-kata dan tindakannya. 
Diasingkan bagi TUHAN, dikhususkan untuk pelayananNya, dia akan selalu menghormati iman 
agamanya. Tidak ada benang keegoisan yang harus ditenun menjadi karakter. Kita harus mendidik 
diri kita sendiri untuk mengungkapkan Roh Allah dalam semua pekerjaan kehidupan kita. Roh Allah 
tidak akan pernah menuntun anak-anak Allah  yang sesat. Melalui kuasa yang diberikan Roh Kudus, 
kita dapat menyingkirkan hidup kita dari segala hal yang patut dipertanyakan. Jika kita akan keluar 
dari kegelapan yang tidak memiliki iman yang menyelimuti jiwa, dan menempatkan diri kita di 
tempat terang, maka terang firman Allah akan  jatuh menerangi sepenuhnya kepada hidup kita, kita 
akan dipimpin langkah demi langkah di jalan yang menuju kepada kekudusan. . . . This Day With 
God, hal 281)



Tuhan telah memilih manusia untuk menjadi kudus sejak jaman kekekalan. "Inilah kehendak Tuhan 
tentang Engkau, supaya dikuduskan ." Gema suaranya datang kepada kita, selalu berkata, "Kudus, 
kuduslah." Dan jawaban kita adalah, "Ya, Tuhan, tetap suci. "

Tidak ada orang yang menerima kekudusan sebagai hak kesulungan, atau sebagai pemberian dari 
manusia lain. Kekudusan adalah pemberian Allah melalui Kristus. Mereka yang menerima 
Juruselamat akan menjadi anak-anak Allah. Mereka adalah anak-anak rohani-Nya, yang dilahirkan 
kembali, diperbarui dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Pikiran mereka akan diubahkan. 
Dengan visi yang lebih jelas, mereka melihat realitas kehidupan kekal. Mereka telah diadopsi ke 
dalam keluarga Allah, dan akan menjadi serupa dengan dengan Dia, diubah oleh Roh-Nya dari 
kemuliaan sampai kemuliaan. Diubahkan dari sifat cinta tertinggi untuk diri sendiri, mereka datang 
dan terus diubahkan untuk menghargai cinta tertinggi bagi Tuhan dan bagi Kristus. (signs of 
theTimes, 17 Desember 1902)

Juruselamat kita adalah penyelamat untuk mewujudkan sebuah kesempurnaan yang menyeluruh 
dalam diri manusia. Dia bukan hanya sekedar Tuhan bagi sebagian makhluk saja. Kasih karunia 
Kristus bekerja untuk mendisiplinkan seluruh manusia. Dia yang menciptakan semuanya. Dia telah 
menebus semuanya. Dia telah membuat pikiran, kekuatan, tubuh dan juga jiwa, yang adalah bagian 
dari sifat ilahi, dan semua adalah milik-Nya yang telah dibeli melalui penebusan. Dia harus dilayani 
dengan segenap pikiran, hati, jiwa, dan kekuatan. Dengan demikian Allah  akan dimuliakan di dalam 
hidup orang-orang kudus-Nya bahkan dalam hal-hal umum dan temporal  di mana mereka selalu 
terhubung. "Kekudusan untuk Tuhan" akan berada di dalam Sorban yang diletakkan di atas dahi 
mereka. God's Amazing Grace, hal 230)

Jika ada seseorang yang dalam pekerjaan apa pun rindu untuk meningkatkan kesempatan mereka 
untuk menjadi lebih bijak dan efisien, merekalah yang menggunakan kemampuan terbaik mereka 
dalam pekerjaan membangun kerajaan Allah di dunia kita. Mengingat kenyataan bahwa kita hidup 
begitu dekat dengan akhir sejarah bumi ini, harus ada ketelitian lebih dalam, lebih waspada 
menunggu, menyikapi, berdoa, dan bekerja. Semua peribadatan dan setiap cabang bisnis harus 
menunjukan ciri - ciri  surgawi. "Kekudusan untuk Tuhan" haruslah menjadi motto para pekerja di 
setiap bidang pelayanan sebagai Agen manusia yang harus berusaha mencapai kesempurnaan, agar 
supaya tersiapkan untuk menjadi seorang Kristen yang ideal, lengkap dalam Kristus Yesus. (Review 
dan Herald, 5 Oktober 1905)

"..tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang 
telah memanggil kamu,  sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. (1 Petrus 1:15, 16)



Imam Besar

Hari 3— KAKI TELANJANG

"..tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah 
tanah yang kudus."

(EXODUS 3:5)

FORMAT YANG DISARANKAN SAAT BERDOA
Pujian
• Tuhan, kami siap memulaikan doa ini dengan memuji Engkau untuk karakter dan cintamu yang tiada 
tara.
• Kami memuji Engkau atas teladan Yesus, yang berjubahkan kerendahan hati.
• Kami memuji Engkau karena Engkau " bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga 
bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang 
rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk.  (Yesaya 57:15).

Mengakui dan mengklaim kemenangan atas dosa

• Bapa , tolong tunjukkan pada kami segala dosa yang perlu kami akui secara pribadi. Kami mengklaim
kemenangan atas dosa-dosa itu.
• Ampuni kami ya Tuhan, untuk saat-saat di mana kami tidak memiliki kerendahan hati.
• Maafkan kami untuk saat-saat di mana kebanggaan dan kesombongan di hati niyang membuat 
kamitidak sepenuhnya mengakui kesalahan dan kebutuhan akan Engkau ya TUHAN.

Permohonan dan Pengantaraan (Syafaat)

• Tuhan, tolong ajari kami apa artinya "rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, agar Dia 
dapat meninggikanmu pada waktunya" (1 Petrus 5: 6).
• Tuhan, Tolong tunjukkan kepada kami bagaimana cara memikul kuk Mu ke atas diri kami sendiri dan 
belajar dari mu, karena Engkau lemah lembut dan rendah hati (Matius 11:29).
• Kami meminta PadaMu ya TUHAN untuk menunjukkan kepada kami, bagian mana dari kehidupan 
ini yang perlu diajarkan tentang kerendahan hati.
• Tuhan, tolonglah para pemimpin-pemimpin gereja untuk hidup saleh dan rendah hati agar supaya bisa
menggambarkan karakter seperti Kristus dalam kata-kata dan tindakan mereka. Dan tunjukkan 
bagaimana kami dapat disanggupkan untuk mendukung para pemimpin kami ini dengan doa, dorongan,
dan pelayanan secara sukarela.
• Semoga gereja kita dengan setia dan sepenuhnya sanggup mewartakan pekabaran tiga malaikat dari 
Wahyu 14. Beri kami hikmat untuk menempatkan kebenaran Kristus sebagai inti dari pekabaran  ini.



• Mohon berkati usaha kami saat kami mendirikan "pusat pengaruh" di kota-kota besar di dunia. Beri 
kami pandangan untuk melihat kebutuhan yang sesungguhnya dari masing-masing kota. Beri kami 
kreativitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tunjukkan kepada kami bagaimana dengan penuh 
kasih kami dapat memimpin orang lain kepada datang kepadaMu ya TUHAN.
• Tuhan, kami meminta Engkau untuk menolong kami mengalami kebangkitan dan reformasi dalam 
kehidupan kami sendiri, keluarga kami, gereja kami, dan komunitas kami. Mulailah dengan mengubah 
hati kami sehingga anugerahMu bisa mengalir melalui hidup kami kepada orang lain.
• Tuhan, tolong beri inspirasi kepada umat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di seluruh dunia untuk 
berdoa seperti sebelumnya. Marilah kita memohon bersama-sama untuk Roh hujan terakhir. Kami 
memoohon padaMu ya TUHAN  untuk segera memenuhi janji Yoel 2, Hosea 6, dan Kisah Para Rasul 
2.
• Tuhan, kami berdoa untuk tujuh orang (atau lebih) dalam daftar doa  kami masing-masing. Semoga 
mereka dapat merendahkan diri dan membiarkan Roh Kudus mengajar dan menuntun hidup mereka.
• Kami juga berdoa untuk kebutuhan pribadi dari setiap umat TUHAN  yang berkumpul di sini.

Ucapan Syukur
• Tuhan, terima kasih atas janji ini: " Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, 
dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati". (Mazmur 25: 9, NIV).

• Kami berterima kasih kepada Engkau untuk  Yesus, yang "merendahkan diri-Nya dan taat sampai 
mati, bahkan sampai mati di kayu salib" (Filipi 2: 8).
• Terima kasih karena kerendahan hati selalu datang mendahului sebuah penghormatan (Amsal 15:33).

Saran untuk lagu yang akan dinyanyikan :
“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316); “I Need Thee Every Hour” (SDA Hymnal #483); 

“Moment by Moment” (SDA Hymnal #507); “I Surrender All” (SDA Hymnal #309); “Leaning on the 

Everlasting Arms” (SDA Hymnal #462); “Lord I Want to Be a Christian” (SDA Hymnal #319).



Kaki Telanjang

"..tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri 
itu, adalah tanah yang kudus." (KELUARAN 3:5)

Tuhan telah memperingatkan Musa untuk tidak mendekati hadiratNya dengan tidak sopan. 
Menanggalkan kasut itu melambangkan sikap hormat yang diperlukan untuk penyembahan 
sejati.

Kerendahan hati dan penghormatan dalam penyembahan harus menjadi ciri khas semua orang yang 
datang ke hadirat Allah. (Patriarch and Prophets, hal 252)

Dalam nama Yesus kita mungkin akan datang kepadaNya dengan percaya diri, namun kita tidak boleh 
menghampiri TUHAN dengan Sembrono, seolah-olah Ia berada pada tingkat yang setara dengan diri 
kita sendiri. Ada orang-orang yang berbicara kepada Tuhan yang Agung dan Mahakuasa, yang tinggal 
di tempat yang tidak dapat didekati, dan mereka  seperti setara atau bahkan yang sangat tidak hormat. 
Ada orang-orang yang memenempatkan diri mereka di rumah-Nya seperti mereka tidak dilihat oleh 
Penguasa Dunia ini . . . Tuhan sangat dihormati; semua orang yang benar-benar menyadari kehadiran-
Nya akan tunduk dalam kerendahan hati di hadapan-Nya. (Patriarch and Prophets, hal 252)

Untuk menghidupkan kerendahan hati bukan berarti kita menjadi rendah dalam intelek, kekurangan 
aspirasi, dan lemah dalam hidup kita, menghindari banyak beban agar kita tidak berhasil 
mewujudkannya. Kerendahan hati yang sebenarnya untuk memenuhi maksud Tuhan adalah dengan 
bergantung pada kekuatan-Nya. (God's Amazing Grace, hal 270)

Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkan-Nya kepada kita, lebih besar dari pada itu. Karena itu Ia 
katakan: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati."  
(Yakobus 4: 6)

Tuhan rindu bekerja sama dengan siapa saja yang Dia kehendaki. Dia kadang-kadang memilih 
instrumen yang dianggap paling rendah untuk melakukan pekerjaan terhebat, karena kuasa-Nya 
terungkap melalui kelemahan manusia. Kita sering memiliki ukuran sendiri dan dengan itu sering 
menganggap diri kita adalah sesuatu yang hebat dan yang lain itu kecil; tapi Tuhan tidak mengukur 
menurut cara kita. Kita seringkali salah menyangka bahwa apa yang hebat bagi kita pasti hebat bagi 
Tuhan, atau apa yang kecil bagi kita pasti kecil bagi Dia.

Semua kebajikan dalam diri kita sering kali tidak pada tempatnya. . . . Upah yang kita dapat 
sesungguhnya bukanlah hasil pekerjaan, jangan sampai ada orang yang memegahkan diri; tapi itu 
semua adalah anugerah Allah. . . .

Tidak ada agama yang baik dalam kesombongan  diri. Orang yang selalu melakukan sesuatu untuk 
pemuliaan diri, akan mendapati dirinya miskin dari anugerah yang sebenarnya dapat membuatnya 



efisien dalam pelayanan Kristus. Kapan pun kesombongan dan kepuasan diri dipenuhi, pekerjaan 
pelayanan itu pasti tercemar. . . .

Orang Kristen yang dalam kehidupan pribadinya, ada penyerahan diri sehari-hari, dengan ketulusan 
tujuan dan kemurnian pemikiran, dalam kelemahlembutan yang tidak  di bawah provokasi, dalam iman 
dan kesalehan, dalam kesetiaan, orang yang di rumahnya selalu hidup mewakili karakter Kristus - 
orang seperti itu mungkin di sisi Allah lebih berharga daripada misionaris atau martir yang terkenal di 
dunia sekalipun. . . . (God's Amazing Grace, hal 270)

"Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang perkasa, supaya ia dapat meninggikan 
kamu pada waktunya." Seisi surga rindu untuk bekerja sama dengan orang-orang yang datang kepada 
Kristus untuk hidup yang kekal, menyerahkan diri mereka kepadanya sebagai orang-orang yang telah 
berserah  semua hidupnya untuk Tuhan, Allah mewajbkan para hambaNya untuk berdiri di bawah 
panji-panji Pangeran Emmanuel yang berlumuran darah, sambil terus berusaha keras untuk menjaga 
prinsip kebenaran tetap murni dan tidak rusak. Mereka tidak boleh menyimpang dari jalan 
penyangkalan diri dan kerendahan hati yang harus dilalui setiap orang Kristen sejati. Karena mereka 
bekerja sama dengan Tuhan, Kristus dapat terlihat di dalam, "pengharapan akan kemuliaan." 
Dibungkus dalam kelemahlembutan dan dengan kerendahan hati, mereka menemukan sukacita 
tertinggi dalam melakukan pelayanannya. Ambisi duniawi dapat diubahkan untuk memberi jalan 
kepada keinginan untuk melayani Sang Guru. (Review dan Herald, 11 Mei 1897, par 14)

Kita perlu mendekat kepada Tuhan, dan melihat apakah dalam diri kita tidak ada kecemburuan dan 
prasangka jahat yang seringkali menjauhkan Juruselamat. Keegoisan dan merasa diri mampu seringkali
menutup pintu hati terhadap Yesus, dengan mengatakan, "Saya tidak Memerlukan cara Mu TUHAN, 
tetapi caraku sendiri"." Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah, dan Dia akan mengangkat Anda. 
(Testimonies to Southern Africa, hal 78)

Tuhan memiliki umat perjanjian yang akan Dia gunakan dalam pekerjaanNya selama mereka 
membiarkan diri mereka digunakan sesuai dengan kemauanNya. Dia tidak pernah bisa menggunakan 
orang yang suka merendahkan orang lain. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Bila Anda 
melakukan ini, malaikat-malaikat kudus akan bisa berkomunikasi dengan Anda, dan menuntun Anda di 
tempat yang menguntungkan. Maka pengalaman rohani dan hidup Anda, bukannya salah, tetapi akan 
dipenuhi dengan kebahagiaan. Berusahalah untuk menghubungkan diri anda selaras dengan Tuhan, dan
kemudian Anda akan mudah mendengar dan merasakan pergerakan Roh Kduus dalam diri sendiri. 
(North Pacific Union Gleaner, 23 Maret 1910, par 5)



Imam Besar

HARI 4—JUBAH

Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia 
mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah 
kebenaran. (YESAYA 61:10)

FORMAT YANG DISARANKAN SAAT BERDOA
Pujian
• Tuhan, kami memuji Engkau karena Engaku benar, suci, dan kuat.
• Terima kasih karena Engkau bersedia memberi kami jubah kebenaran Kristus.
• Kami memuji Engkau karena " akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk 
selama-lamanya'. (Yesaya 32:17).

Mengakui dan mengklaim kemenangan atas dosa

• Tuhan, tolong tunjukkan pada kami dosa-dosa yang perlu kami akui kepada-Mu.
• Maafkan kami untuk saat-saat ketika kami mengenakan jubah kebenaran kami sendiri  yang mana 
seharusnya kami menggunakan jubah kebenaran Kristus.
• Maafkan kami untuk keangkuhan kami ini ya TUHAN.

Permohonan dan Pengantaraan (Syafaat)

• Tuhan, tuntunlah kami untuk menerima jubah kebenaran Kristus.
• Bantu kami masing-masing untuk menyadari bahwa "semua kebenaran kita itu hanyalah seperti kain 
kotor" (Yesaya 64: 6). Bantu kami untuk melihat kebenaran kami sendiri seperti yang Engkau lihat ya 
TUHAN.
• Tolong ajarkan kami bagaimana untuk " Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, 
kesetiaan, kasih dan damai. "(2 Timotius 2:22).

• Tolong ajarkan kami untuk "tidak berjalan sesuai dengan keinginan daging, tetapi menurut Roh" agar 
supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita,...."(Roma 8: 4).

• Tolongah hidupkanlah buah - buah roh di dalam kami yaitu buah kebenaranMu. 
• Tolong lindungilah anak - anak muda kami dari godaan duniawi. ARahkanlah pandangan mata 
mereka pada Yesus.
 • Bapa, tolong ajari kami bagaimana membagikan Roti Hidup kepada orang lain. Saat kami lemah, beri
kami kekuatanMu. Saat kami ketakutan, berilah kami keberanianMu.



• Kami berdoa untuk fokus baru dalam mempelajari Daniel, Wahyu, dan nubuatan lainnya. Tolong 
berikan kepada jemaat kami pengharapan yang kokoh  dengan pemahaman tentang masa depan dan 
pemahaman yang jelas tentang Pertentangan Besar antara Kristus dan Setan.
• Tuhan, tolong kami untuk belajar FirmanMubagi diri kami sendiri setiap hari. Mengilhami lebih 
banyak anggota untuk berpartisipasi dalam bacaan Alkitab "Believe His Prophets" dengan membaca 
Alkitab dan Roh Nubuat bersama-sama sebagai satu gereja sedunia.
• Bantu kami masing-masing ya TUHAN, untuk menghargai dan mencari ilham Allahyang telah 
diberikan kepada gereja kita dalam tulisan-tulisan Roh Nubuat. Semoga nasehat ini membawa kita 
lebih dalam ke dalam Firman Mu, yaitu Alkitab.
• Tuhan, kami berdoa untuk tujuh orang (atau lebih) dalam daftar doa kami masing-masing. Semoga 
Roh Kudus mengubah hati dan pikiran mereka.
• Kami juga berdoa untuk kebutuhan pribadi semua umat yang berkumpul di sini.

Ucapan Syukur
• Tuhan, terima kasih, semoga semua orang yang menginginkan kebenaran Kristus dapat 
menemukannya dengan bebas.
• Terimakasih untuk hidup dan mati Yesus, yang memberi kami akses ke dalam kebenaran-Mu

Saran untuk lagu yang akan dinyanyikan :
“What a Wonderful  Savior” (SDA Hymnal #335);  “Come,  Thou Fount  of Every Blessing” (SDA
Hymnal #334); “There Is a Fountain” (SDA Hymnal #336); “Jesus Saves” (SDA Hymnal #340); “Turn
Your Eyes Upon Jesus” (SDA Hymnal #290); “Take the World, but Give Me Jesus” (SDA Hymnal
#329); “I Will Sing of My Redeemer” (SDA Hymnal #343).



JUBAH
Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia 
mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah 
kebenaran. (YESAYA 61:10)

Jubah Imam adalah lambang dari Kebenaran Kristus yang akan kita terima untuk menutup 
ketelanjangan dosa

Semua yang telah mengenakan jubah kebenaran Kristus akan berdiri di hadapan-Nya sebagai orang 
yang terpilih, setia dan benar. Setan tidak memiliki kuasa untuk mencabut mereka dari tangan Kristus. 
Tidak ada satu pun jiwa yang dalam penyesalan dan iman telah menyatakan bahwa perlindungan-Nya 
akan Kristus mengizinkan untuk dilangkahi oleh kuasa musuh. Firman-Nya telah menjanjikan: " 
kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepada-Ku dan mencari damai dengan Aku, ya mencari 
damai dengan Aku!" 

"Yesaya 27: 5. Janji yang diberikan kepada Yosua juga diberikan untuk semua orang: " Apabila 
engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan melakukan tugas yang Kuberikan 
kepadamu, maka engkau akan memerintah rumah-Ku dan mengurus pelataran-Ku, dan 
Aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini.  
"Zakharia 3: 7. Malaikat Tuhan akan berjalan di kedua sisi mereka, bahkan di dunia ini, dan akhirnya 
mereka akan berdiri di antara malaikat-malaikat yang mengelilingi takhta Allah. (Counsels for the 
Church, hlm. 351, 352)

Adalah kebenaran Kristus yang membuat orang berdosa yang kemudian telah bertobat dapat diterima 
oleh Allah dan memperoleh pembenaranNya. Betapapun besarnya dosa yang dia jalani selama 
hidupnya, jika dia percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat pribadinya, maka dia akan terlihat berdiri
di hadapan jubah putih kebenaran Ilahi yang diperhitungkan Kristus. (Faith and Works, hal 106)

Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang 
Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.  (Filipi 3: 9)

Orang berdosa yang mungin dalam sekejab akan hilang dalam pelanggaran dan dosa harus segera 
dituntun kepada iman kepada Kristus. Sehingga saat Dia melihat dengan iman bahwa Yesus adalah 
Juruselamatnya, yang akan  hidup selama-lamanya, itu dapat menyelamatkan dia bahkan semua "yang 
paling jauh [yang] datang kepada Allah oleh panggilan-Nya." Dalam penebusan yang dibuat baginya, 
orang percaya akan dapat melihat betapa luas dan tinggidan dalam kasih itu. Dengan demikian saat 
melihat kelengkapan keselamatan seperti itu, yang dibeli dengan biaya yang tak terbatas, sehingga 
jiwanya dipenuhi dengan pujian dan ucapan syukur. Dia akan dapat melihat seperti di dalam cawan 
kemuliaan Tuhan dan akan terus diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan Roh Tuhan. Dia 
melihat jubah kebenaran Kristus, yang ditenun di alat tenun surga, ditempa dengan ketaatannya, dan 
diperhitungkan kepada jiwa yang bertobat melalui iman atas di dalam nama-Nya.



Ketika orang berdosa memiliki pandangan tentang pesona Yesus yang tak tertandingi, dosa tidak lagi 
terlihat menarik baginya; karena ia melihat Yang Mahakuasa di antara beribu - ribu kali indahnya. Dia 
menyadari dengan pengalaman pribadi kekuatan Injil, yang luasnya tak dapat digambarkan karena 
begitu berharga. (Faith and Works, hlm. 106, 107)

Bagi umat Allah yang merasa terekan jiwanya di hadapan Allah, ketika  memohon kemurnian hati, 
perintah diberikan, "Ambillah pakaian kotor itu" dari mereka, dan kata-kata yang menggembirakan 
diucapkan, "Sesungguhnya, Aku telah membersihkan kesalahanmu dari padamju,  Dan aku akan 
mengenakannya dengan pakaian ganti. "Jubah yang bersih dari kebenaran Kristus akan diletakkan di 
atas anak-anak Allah yang dicobai namun setia. Sisa-sisa yang dihina itu berpakaian dalam pakaian 
mulia, tidak akan lagi dicemari oleh kecemaran di dunia. Nama mereka tersimpan dalam buku 
kehidupan Anak Domba, terdaftar di antara umat beriman dari segala zaman. Mereka telah menolak 
tipu muslihat si penipu; Sekarang mereka aman selamanya dari gangguan si penggoda. Dosa mereka 
telah ditangungkan kepada pencetus dosa. (Counsels for the Church, hal 353)

Iman yang biasa - biasa saja tidak cukup. Kita harus mengenakan jubah kebenaran Kristus dan 
memakainya secara terbuka, berani, jelas, menunjukkan Kristus, dan tidak mengharapkan terlalu 
banyak manusia yang dibatasi untuk terus memandang Yesus, dan menjadi tercengang dengan 
kesempurnaan karakterNya. Kemudian, kita secara individu juga akan terus mewujudkan karakter 
Yesus, dan membuatnya semakin jelas agar orang melihat bahwa kita disegarkan oleh kebenaran; 
karena kebenaran itu menguduskan jiwa dan membawa ke dalam penjagaa setiap pemikiran kepada 
ketaatan Kristus. (Reflecting Christ, hal 108)

Orang benar yang sesungguhnya adalah mereka yang dengan tulus mencintai dan takut akan Tuhan, 
mengenakan jubah kebenaran Kristus dalam kondisi yang sama, baik dalam kemakmuran maupun 
kesengsaraan. Penyangkalan diri, pengorbanan diri, kebajikan, kebaikan, cinta, kesabaran, ketabahan, 
dan kepercayaan Kristen adalah buah sehari-hari yang selalu diperlihatkan oleh orang-orang yang 
benar-benar terhubung dengan Tuhan. Tindakan mereka mungkin tidak dipublikasikan ke dunia, tapi 
mereka sendiri sedang bergumul dengan kejahatan, dan mendapatkan kemenangan berharga atas 
godaan dan kesalahan. (God's Amazing Grace, hal 31)

Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati 
terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.  (1 Petrus 2:24, ESV)

Masing-masing kita akan memiliki perjuangan yang berat untuk mengatasi dosa di dalam hatinya 
sendiri. Ini adalah saat yang sangat menyakitkan dan melemahkan jiwa; Karena kita selalu melihat 
perubahan dalam karakter kita, tetapi kita harus terus melihat pada kebenaran itu,dan  kita harus 
melihat kepada Yesus dan mengenakan jubah kebenaranNya. Setiap orang yang memasuki gerbang 
mutiara kota Allah akan masuk ke sana sebagai pemenang dan pemenang terbesarnya adalah 
penaklukan atas diri sendiri. (God's Amazing Grace, hal 31)

Dia memulihkan jiwaku: Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. (Mazmur 23: 3, 
KJV)



Imam Besar
HARI 5—Efod

Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong 
kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus; Aku mau memikul 
kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46:4

FORMAT YANG DISARANKAN SAAT BERDOA
Pujian
• Tuhan, kami  mau awalai doa ini dengan memuji Engkau karena Engkau kuat, sabar, dan mampu 
menyelamatkan.
• Kami memuji Engkau karena telah membawa kami melewati masa-masa sulit.
• Kami berterima kasih kepadaMu ya TUHAN karena kami dapat memiliki kedamaian dan sukacita 
yang abadi di dalam Engkau.

Mengakui dan mengklaim kemenangan atas dosa

• Tuhan, tunjukkan kepada kami dosa-dosa yang perlu kami akui secara terbuka dan yang perlu kami 
akui secara pribadi. Kami juga mau mengklaim kemenangan atas dosa-dosa itu.
• Maafkan kami untuk saat-saat di mana kami sering mencoba untuk meraih kemenangan atas dosa 
kami dengan cara kami sendiri daripada membiarkan Engkau menolong kami.
• Terima kasih karena Engkau mengampuni kami sesuai dengan 1 Yohanes 1: 9.

Permohonan dan Pengantaraan (Syafaat)

• Tuhan, tolong tuntun kami di saat kami lemah.
• Semoga kekuatanMu menjadi sempurna dalam kelemahan kami (1 Korintus 12: 9).
• Bapa, tolong bantu hati kami agar tidak terganggu (Yohanes 14: 1).
• Bantu kami untuk mempercayai janji yang Engkau buat dalam Yesaya 41: 10 - Aku akan 
meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan 
tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
• Tolong tuntunlah orang muda di gereja dan keluarga kami melalui masa-masa sulit ini.
• Tunjukkan pada kami jika ada orang-orang di sekitar kami yang mungkin terluka. Tolong tuntun 
mereka melewati kesulitan mereka.
• Tuhan, tunjukkan cara menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadaMu. Satukanlah kami di dalam 
Kristus. Menyatukan kami juga dalam memproklamirkan seruan terakhir yang nyaring ke seluruh dunia.
• Tuhan, Engkau telah memberkati gereja kami dengan pemahaman yang luar biasa akan kebenaran 
Alkitabiah. Semoga kami dapat berbagi dengan rendah hati dan penuh sukacita kepada dunia di sekitar 
kami.



• Bapa, mohon berkati usaha kelompok kecil dan gereja rumah di seluruh dunia. Kami meminta Engkau
untuk membangkitkan kerinduan dalam diri anggota jemaat untuk lebih setia lagi dalam bersaksi 
tentang Yesus melalui karakter hidupnya di lingkungan mereka sendiri.
• Tuhan, ajari kami bagaimana mengemukakan keyakinan kami dengan jelas,penuh kreativitas, dan dan 
tetap menjaga kemurnian alkitabiah. Semoga cinta Yesus menjadi inti dari segala sesuatu yang kami 
percaya.
• Tuhan, kami berdoa untuk tujuh orang (atau lebih) dalam daftar doa masing-masing. Semoga mereka 
melihat kebutuhan mereka dan membuka hati mereka kepada Roh Kudus.
• Kami juga berdoa untuk kebutuhan pribadi umat TUHAN yang berkumpul di sini.

Ucapan Syukur
• Tuhan, kami bersyukur kepadaMu karena " orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN 
mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan
sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi 
lelah. "(Yesaya 40:31).

• Terima Kasih karena " Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 
terpanggil sesuai dengan rencana Allah. " (Roma 8:28).

• Terima kasih karena Engkau sedang menjawab doa kami yang sesuai dengan kehendakMu.

Saran untuk lagu yang akan dinyanyikan :
“He Leadeth Me” (SDA Hymnal #537); “I Will Early Seek the Savior” (SDA Hymnal #539); “Savior, 
Like a Shepherd” (SDA Hymnal #545); “Be Thou My Vision” (SDA Hymnal #547); “Jesus, Savior, 
Pilot Me” (SDA Hymnal #551).



Efod
Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong 
kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus; Aku mau memikul 
kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46:4

Ketika Imam Besar membawa efod di atas bahunya, maka itu melambangkan Imam Besar kita 
yang sedang menanggung beban kita, menguatkan kita dalam pencobaan, dan memungkinkan 
kita untuk bersaksi bagi Dia bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun.

Juruselamat kita yang mulia telah mengundang kita untuk bergabung denganNya dan menyatukan 
kelemahan kita dengan kekuatan-Nya, ketidaktahuan kita dengan hikmat-Nya, ketidaktahuan kita 
dengan jasa-jasa-Nya. (The Faith I Live By, hal 96)

Letakkan semua bebanMu kepada-Nya, karena Dia mempedulikan Engkau. (1 Petrus 5: 7)

Bagi Engkau yang selalu berkecil hati ada iman, doa, perbuatan. Iman dan perbuatan akan memberikan 
jaminan dan kepuasan yang akan meningkat dari hari ke hari. Apakah Anda tergoda untuk memberi 
jalan kepada perasaan firasat buruk atau kesal? Di hari-hari paling gelap, saat terlihat tampak paling 
sukar, jangan takut. Percaya pada Tuhan, Dia tahu kebutuhanmu Dia memiliki semua kekuatan. Kasih 
dan belas kasihNya yang tak terbatas tidak pernah lelah. Jangan takut kalau Dia akan gagal memenuhi 
janjinya. Dia adalah kebenaran abadi. Tidak akan pernah Dia mengubah perjanjian yang telah Dia buat 
dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Dia akan memberikan kepada hamba-hamba-Nya yang 
setia, ukuran  yang dibutuhkan semua kebutuhan mereka. Rasul Paulus telah bersaksi: "Dia berkata 
kepadaku, kasih karunia-Ku cukup bagimu, karena kekuatan-Ku sempurna dalam kelemahan. . . . 
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam 
kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku 
lemah, maka aku kuat. "2 Korintus 12: 9, 10. (Para nabi dan Raja-raja, hal 164 )

Kekuatan orang-orang yang mengasihi dan melayani Dia akan diperbaharui dari hari ke hari. 
PetunjukNya akan ditempatkan pada pelayanan mereka, agar mereka tidak keliru dalam 
melaksanakan tujuan-Nya. Tidak ada kesedihan dalam pelayanan Tuhan. Iman kita akan membuat 
kita sanggup menanggung tekanan yang ditimbulkannya. Tuhan mampu dan mau memberikan 
kepada semua hamba-Nya semua kekuatan yang mereka butuhkan. Dia akan lebih dari sekadar 
memenuhi harapan tertinggi orang-orang yang menaruh kepercayaan mereka pada Dia. Dia akan 
memberi mereka kebijaksanaan dalam segala kebutuhan mereka. (Testimonies for the Church, 
jilid 8, hlm. 10, 11)

Dari diri kita sendiri, kita tidak bisa memperoleh atau mempraktekkan agama Kristus; karena hati 
kita tidaklah jujur di atas segalanya; Tetapi Yesus Kristus, tabib jiwa yang agung, yang, dengan 
kesanggupanNya yang ada, dapat membaca hati manusia lebih baik dari pada diri manusia itu 
sendiri, telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat dibersihkan dari dosa. "Anugerah 
saya cukup bagi engkau," katanya kepada mereka yang meratapi ketidak sanggupan mereka. 



"Datanglah kepadaku, semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." 
Setiap beban kita selalu diperhatikan oleh Dia yang meminta kita mengikutinya,  saya sanggup 
menguatkan Anda untuk tugas kehidupan Kristen. Memandang kepada Yesus, penulis dan pewaris
iman kita, kita akan melihat cahaya wajahNya, mencerminkan citranya. Agama kita akan menarik,
karena ia akan memiliki keharuman kebenaran Kristus. Kita akan bahagia; Karena daging dan 
minuman rohani kita akan menjadi kebenaran dan damai dan sukacita bagi kita. (Review dan 
Herald, 4 Mei 1897, par 11)

Merupakan hal yang baik untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, jiwa kita harus selaras dengan 
Penciptanya. Di tengah penularan teladan yang jahat, yang oleh penampilannya yang menipu akan
memancing jiwa dari tanggung jawab hidup benar, malaikat akan dikirim untuk menyelamatkan 
kita. Tapi jika kita mengundang godaan, kita tidak akan dapat memiliki bantuan ilahi untuk 
mengatasi godaan itu. Ketiganya ada di dalam tungku api yang menyala-nyala, karena Yesus 
berjalan bersama mereka di tengah api. Jika mereka, mengandalkan diri mereka sendiri, masuk ke 
dalam api, mereka pasti sudah hangus terbakar Demikian juga dengan kita. Jika kita tidak sengaja 
masuk ke dalam godaan, Tuhan akan menopang kita saat godaan datang. (Signs of the Times, 2 
September 1897, par 11)

Tuhan akan meninggikan manusia, dan menempatkan Roh-Nya ke atas mereka, dan 
mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang harus dilakukan. Dia sendiri, Tuhan yang benar, 
akan memenuhi kebutuhan mereka untuk memberikan kesaksian yang segar dan hidup untukNya. 
Mereka akan menjadi saksi Tuhan. Mereka tidak akan maju dengan dorongan mereka sendiri; 
mereka akan dibantu oleh Roh Tuhan untuk secara sukarela mengadvokasi kebenaran. Tuhan akan
mendukung mereka. Dia melihat apa yang dibutuhkan, dan dari tahun ke tahun dia mengatur 
rencananya untuk beroperasi. Dia tidak akan membiarkan manusia melayang saat mereka 
memilih. Jika manusia akan rindu untuk menolong manusia, Tuhan akan bekerja di dalam dan 
melalui mereka. (Review dan Herald, 25 Mei 1897, par 11)



Imam Besar

HARI 6—IKAT PINGGANG

Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada 
segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta 
pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah 
dengan lemah lembut dan hormat, I Petrus 3:15

FORMAT YANG DISARANKAN SAAT BERDOA
Pujian
• Tuhan, kami mau memulai dengan memuji Engkau sebagai Pelindung dan Pembela kami.
• Terima kasih atas hak istimewa Engkau untuk menjadi saksi bagiMu.
• Terima kasih karena ketika Engkau memanggil kami untuk melayani, Engkau juga memberi kami 
kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya.

Mengakui dan mengklaim kemenangan atas dosa

• Bapa, tolong tunjukkan pada kami dosa mana yang perlu kita akui secara pribadi. Kami mau 
mengklaim kemenangan atas dosa-dosa itu.
• Maafkan kami untuk saat-saat ketika kami tidak bersedia melayaniMu.
• Maafkan kami saat kami menolak menjadi saksi untukMu.



Permohonan dan Pengantaraan (Syafaat)
• Tuhan, tolong beri kami hati yang rindu untuk melayaniMu.
• Ajarilah kami untuk Membiarkan ".. terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." (Matius 5:16).

• Tolong bantu kami untuk selalu melihat setiap peluang yang Engkau berikan kepada kami untuk 
melayani.
• Kami meminta padaMu ya TUHAN untuk memberi kami kata-kata yang tepat untuk bersaksi bagiMu 
di setiap waktu saat kesempatan itu muncul.
• Tuhan, tolong kami hanya melayani satu Tuan (Matius 6:24).
• Tolong agar keluarga kami sanggup mengungkapkan cintaMu di rumah dan komunitas kami. Kami 
meminta Engkau untuk memberikan keharmonisan di setiap rumah, memulihkan setiap hubungan yang 
rusak, melindungi yang rentan terhadap penganiayaan, dan menunjukan besarnya pengabdian dalam 
situasi yang tampaknya tidak berdaya sekalipun.
• Tuhan, kami berdoa untuk ribuan pelopor Misi Global yang sedang membuka gereja di wilayah-
wilayah yang belum terjangkau. Banyak dari mereka bekerja sendirian dan melayani dalam dalam 
situasi sulit, jadi kami berdoa untuk keselamatan, hikmat, dan kesuksesan mereka.
• Memberkati upaya dari Adventist Professionals’ Network. Beri mereka kesempatan ilahi untuk 
memuridkan orang - orang dalam status berpendidikan dan elit di daerah perkotaan di seluruh dunia.
• Kami meminta perlindungan khusus bagi anggota gereja yang menghadapi pelecehan atau ancaman 
sehari-hari terhadap kebebasan mereka karena keyakinan agama mereka. Kami berdoa untuk hikmat 
dan keberanian mereka.
• Tuhan, kami berdoa untuk tujuh orang (atau lebih) dalam daftar doa masing-masing. Semoga mereka 
membuka hidup mereka kepada Roh Kudus-Mu dan menjadi saksi bagi-Mu.
• Kami juga berdoa untuk kebutuhan pribadi dari semua umat  yang berkumpul di sini.

Ucapan Syukur
• Terima kasih, Tuhan, telah membentuk karakter kami melalui pelayanan kami kepadaMu.
• Terima kasih untuk sukacita yang kami dapatkan karena bersaksi tentang Engkau. 
• Terima kasih karena Kristus telah memberikan contoh bagaimana melayani.

Saran untuk lagu yang akan dinyanyikan :
“Give of Your Best to the Master” (SDA Hymnal #572); “I’ll Go Where You Want Me to Go” (SDA 
Hymnal #573); “Let Your Heart Be Broken” (SDA Hymnal #575); “So Send I You” (SDA Hymnal 
#578); “This Little Light of Mine” (SDA Hymnal #580).



Ikat Pinggang
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada 
segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta 
pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah 
dengan lemah lembut dan hormat, I Petrus 3:15

Ini diperlukan agar dapat mengikat dan mempersatukan jubah dengan baik untuk menunjukan 
kesiapan Imam Besar untuk melayani. Demikian juga kita harus selalu siap melayani dan 
bersaksi.

Umat Allah harus berbeda karena selalu yang melayani Dia sepenuhnya, sepenuh hati, tidak mencari 
penghormatan diri sendiri, dan mengingat bahwa mereka telah terikat dengan sebuah perjanjian serius 
untuk melayani Tuhan.(Pelayanan Kristen, hal 236)

Apa itu melayani Tuhan? - Inilah hidup serupa dengan karakterNya, untuk meniru Dia. Melayani Tuhan
adalah menaati-Nya, mematuhi perintah-perintah-Nya, untuk berani mengakui Dia secara terbuka, tidak
berada di bawah panji kegelapan, namun di bawah bendera Pangeran Emmanuel yang bernoda darah. 
Mereka yang melayani Tuhan akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mematuhi kehendak-Nya.
Dengan demikian mereka menunjukkan posisi pada barisan mana mereka berada.(Signs of the Times, 1
Februari 1899, par 3)

Apapun jenis  pekerjaan yang kita tekuni, firman Allah mengajarkan kita untuk "tidak malas dalam 
berbisnis; harus punya semangat yang kuat; melayani Tuhan. "" Apa pun dikerjakan oleh tanganmu, 
lakukanlah dengan kekuatanmu, "" Karena kita tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima pahala 
warisan; karena kamu melayani Tuhan kita Yesus Kristus. "Roma 12:11; Pengkhotbah 9:10; Kolose 
3:24. (Christ's Object Lessons, hal 346)

Tuhan menginginkan engkau untuk memenangkan jiwa; Oleh karena itu, ada saat di mana engkau 
seharusnya tidak memaksakan poin doktrinal kepada orang lain, tetapi pada saat yang sama Engkau 
harus "  siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada 
tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang
ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat,  1 Petrus 3:15. Mengapa 
penuh hormat? - Takut jangan sampai kata-katamu berisi motif dan kepentingan diri sendiri, jangan 
sampai ada kata-kata benar yang tidak diucapkan diucapkan, jangan sampai kata-kata dan cara yang 
tidak seharusnya atau sesuai dengan cara Kristus. Selalu harus terhubung dengan Kristus, dan tunjukkan
kebenaran sebagaimana adanya di dalam Dia. (Manual for Canvassers, hal 34)

Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga."  (Matius 5:16)



Tuhan menginginkan setiap orang percaya untuk menjadi penarik jiwa; dan Dia akan memberkati 
semua orang yang selalu memEngkaung kepadaNya dengan keyakinan dan kebutuhan akan

kebijaksanaan dan tuntunan. Saat mereka bergerak dengan hati-hati, berjalan dengan cara yang benar, 
dan tetap setia kepada Tuhan Allah Israel, maka kemurnian dan kesederhanaan Kristus, akan terlihat 
nyata dalam praktik kehidupan, sehingga mereka akan menjadi saksi  tentang sebuah kesalehan sejati. 
Dalam semua yang mereka katakan dan lakukan, mereka akan memuliakan nama Dia yang mereka 
layani.

Orang percaya yang dijiwai dengan roh misionaris sejati, adalah surat kabar yang hidup, diketahui dan 
dibaca semua orang. Kebenaran mengalir dari bibirnya tanpa ada kata-kata pura-pura. Kesalehan dan 
semangat karena  dekatnya penghakiman yang disucikan terus  bertumbuh seiring berlalunya waktu, 
dan dunia yang tidak percaya akan melihat bahwa orang tersebut benar - benar berada dalam 
persekutuan hidup dengan Tuhan, dan sedang belajar dari Dia. Kata-kata yang diucapkan dengan bibir 
yang telah diubahkan untuk melayani, disertai dengan kekuatan yang menyentuh hati orang-orang kafir
yang dingin; Bahkan bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan akan dimungkinkan untuk membedakan 
antara kekuatan manusia dan yang Ilahi.

Saudara-saudaraku, apakah Engkau merasakan kekuatan pengudusan dari kebenaran suci di dalam hati 
dan kehidupan serta karakter mu? Sudahkah Engkau yakin bahwa Tuhan, demi Anak terkasih-Nya, 
telah mengampuni dosa-dosamu? Apakah Engkau sering memohon kepada Tuhan untuk kepentingan 
keselamatan teman dan tetanggamu? Jika Engkau telah berdamai dengan Tuhan, dan telah 
menempatkan semuanya di atas mezbahNya, Engkau dapat terlibat dan merasakan indahnya pelayanan 
yang memenangkan jiwa. (Manuscript Releases, jilid 8, hlm. 212, 213)

Biarkan kata-kata kita menjadi lembut saat kita berusaha untuk memenangkan jiwa. Tuhan akan 
menjadi sumber hikmat bagi dia yang mencari hikmat dari sumber ilahi. Kita harus mencari 
kesempatan dan peluang bersaksi di segala bidang. Kita harus selalu berdoa, dan selalu siap untuk 
untuk memberikan jawaban kepada setiap orang yang meminta alasan untuk cerita pengharapan yang 
ada di dalam diri kita. Supaya kita tidak membuat bingung satu jiwa yang untuknya Kristus telah mati, 
kita harus menjaga hati kita setiap saat untuk terangkat kepada Tuhan, sehingga ketika kesempatan 
bersaksi  itu muncul, kita akan dimungkinkan untuk memiliki kata yang tepat untuk berbicara pada 
waktu yang tepat. Jika Engkau melakukan pekerjaan untuk Tuhan, Roh Allah akan menjadi 
penolongMu. Roh Kudus akan menerapkan kebenaran yang diucapkan dalam kasih kepada setiap jiwa 
yang engkau layani. Kebenaran akan memiliki kekuatan bila diucapkan di bawah pengaruh kasih 
karunia Kristus. (The Publishing Ministry, hal 307)



Imam Besar

HARI 7—Tutup Dada Keputusan

Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, 
supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya 
supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.  1 Korintus 1:10

FORMAT YANG DISARANKAN 

SAAT BERDOA 

Pujian
- Kami memuji Engkau karena teladan persatuan yang ada di antara para murid setelah Pentakosta.
• Kami berterima kasih kepadaMu Ya TUHAN karena bisa memberikan persatuan kepada gereja dan 
keluarga saat ini. bahwa Anda dapat membawa persatuan ke gereja dan keluarga saat ini.

Mengakui dan mengklaim kemenangan atas dosa

• Bapa, mohon tunjukkan dosa mana yang harus kami akui secara terbuka dan yang harus diakui secara 
pribadi. Kami mengklaim kemenangan atas dosa-dosa itu.
• Mohon maafkan kami karena sekringkali mempromosikan perpecahan dalam tubuh Kristus melalui 
kata-kata atau tindakan kami.
• Terima kasih karena  Engkau mengampuni kami sesuai dengan 1 Yohanes 1: 9.

Permohonan dan Pengantaraan (Syafaat)

• Tuhan, tuntunlah umat-Mu " sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang 
benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan 
Kristus" (Efesus 4:13).

• Bantu kami untuk tidak melakukan apapun " dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-
pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih
utama dari pada dirinya sendiri; " (Filipi 2: 3).

• Tuhan, tolong beri kami hati yang penuh  cinta dan rendah hati untuk orang-orang yang sulit untuk 
hidup dan bekerjsa sama degan kami.
• Tuhan, tolong tunjukkan pada kami masing-masing apakah masih ada tindakan-tindakan yang kami 
lakukan sehingga dapat merusak kesatuan dalam gereja atau hubungan keluarga kita. Tolong 
lembutkanlah hati kami dan berikanlah kesatuan sesuai rencana Mu ya TUHAN.
• Kami berdoa untuk persatuan di antara para pemimpin gereja lokal dan gereja kita sedunia.



• Semoga setiap Anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di seluruh dunia dapat menangkap visi 
Keterlibatan Total Anggota. Biarlah kita masing-masing menjadi aktif dalam kesaksian pribadi, 
jangkauan dengan kelompok kecil, atau penginjilan secara umum.
• Kirimkalah  Roh KudusMu ya TUHAN untuk mempersiapkan hati para pendengar Radio Advent 
Sedunia, terutama mereka yang tinggal  di daerah perkotaan yang luas. Semoga selalu akan ada anggota 
gereja Advent yang setia dapat menindaklanjuti dan memuridkan mereka yang rindu mencariMu ya 
TUHAN.
• Berkatilah kerja sama di antara organisasi gereja dan para supporting ministry  kami dalam rencana 
besar utuk jangakuan penginjlan. Semoga PelayananMu  ini dapat dikerjakan dengan penuh cinta satu 
dengan yang lainnya. 
• Tuhan, tolong tunjukkan kepada kami bagaimana cara mengirim lebih banyak literatur yang berisi 
kebenaran (baik cetak maupun elektronik) ke dalam komunitas kami. Angkatlah para penginjil literatur, 
relawan pelajar, penulis, spesialis media, dan pendukung keuangan untuk menyebarkan kata-kata penuh 
harapan dan kehidupan kepada siapapun yang membutuhkannya.
• Tuhan, kami berdoa untuk tujuh orang (atau lebih) dalam daftar doa masing-masing. Semoga mereka 
membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka.
• Kami juga berdoa untuk kebutuhan pribadi semua umat  yang berkumpul di sini.

Ucapan Syukur
• Tuhan, terima kasih untuk Yesus, yang selalu berdoa untuk persatuan kami di dalam Yohanes 17.
• Terima kasih karena persatuan dalam gereja membantu dunia untuk lebih percaya bahwa Yesus adalah 
Anak Allah (Yohanes 17:21).

Saran untuk lagu yang akan dinyanyikan :
“God Is So Good”; “Higher Ground” (SDA Hymnal #625); “ ’Tis Love That Makes Us Happy” (SDA 
Hymnal #579); “Not I, But Christ” (SDA Hymnal #570); “Standing on the Promises” (SDA Hymnal 
#518); “Like Jesus” (SDA Hymnal #492).



Tutup Dada Keputusan
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, 
supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya 
supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.  1 Korintus 1:10

Ke 12 batu yang mewakili 12 suku Israel dipasang di tutup dada dekat jantung Imam Besar. Dari 
sini kita belajar betapa pentingnya bagi kita untuk  bersatu dalam kasih Kristus, dan untuk 
menunjukan kasih ini kepada orang-orang, baik yang di dalam maupun di luar gereja.

Rahasia kesuksesan kita dalam pekerjaan Tuhan akan ditemukan dalam keharmonisan umat kita. 
Harus ada pekerjaan yang terkonsentrasi. Setiap anggota tubuh Kristus harus bekerja sesuai dengan 
tujuan Allah, juga sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Kita harus terus-
menerus melawan penghalang dan kesulitan, dengan cara bahu-membahu, dari hati ke hati.

Jika orang Kristen bertindak serentak, bergerak maju sebagai satu kesatuan, di bawah arahan satu 
kekuatan, untuk pencapaian satu tujuan, mereka akan sanggup menggerakkan dunia. (Pelayanan 
Kristen, hal 75)

Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi daripada pengorbanan penginjilan, karena ini melibatkan kerja 
dalam  tugas moral yang tertinggi. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan ini harus selalu berada di 
bawah kendali Roh Allah. Tidak boleh ada yang coba meninggikan diri. Apa yang tidak kita dapatkan 
dari Kristus? Kita harus harus saling mencintai sebagai saudara, mengungkapkan kasih kita dengan 
saling membantu. Kita harus rendah hati dan sopan. Kita harus bersatu dalam satu tali ikatan. Hanya 
mereka yang menjalankan doa Kristus untuk bersatu, yang menghidupkannya dalam kehidupan 
praktis, akan bertahan dalam ujian yang akan menimpa seluruh dunia. Mereka yang meninggikan diri 
selalu akan menempatkan diri mereka dalam kuasa Setan, bersiap untuk menerima tipu muslihatnya. 
Firman Tuhan kepada umatNya adalah bahwa kita mengangkat standar yang lebih tinggi dan terus 
berusaha lebih tinggi lagi. Jika kita mematuhi suaraNya, Dia akan bekerja dengan kita, dan usaha kita 
akan dilakukan dengan sukses. Dalam pekerjaan kita, kita akan menerima berkat yang kaya dari 
tempat yang tinggi yang memiliki jaminan langsung dari  samping takhta Allah. (The Colporteur 
Evangelist, hal 25)

Memenuhi sukacita dengan berpikiran sama, memiliki cinta yang sama, dengan satu kesesuaian, dari 
satu pikiran. Jangan biarkan apa pun dilakukan dengan ambisi atau kesombongan egois dalam 
keragu-raguan pikiran, biarkan masing-masing menghargai orang lain lebih baik daripada dirinya 
sendiri. (Filipi 2: 2, 3)

Terlalu banyak kesombongan yang sedang dialami oleh para utusan injil. Ini harus dikesampingkan, 
dan harus ada pola kerja sama  di antara para hamba Tuhan. Ada terlalu banyak roh untuk bertanya, 
"Apakah saya penjaga saudara laki-laki saya?" Kata malaikat itu, "Ya, Anda adalah penjaga saudara 
laki-laki Anda. Seharusnya kau berjaga-jaga terhadap saudaramu, perhatikan kesejahteraannya, dan 
hargai semangat yang baik dan penuh cinta yang ada padanya. maju bersama, dan terus maju 
bersama, "Tuhan merancang bahwa manusia harus bersikap terbuka dan jujur, tanpa pengaruh, lemah 



lembut, rendah hati, dengan kesederhanaan. Inilah prinsip surga; Tuhan sudah  memerintahkan seperti
itu. (Pekerja Injil [1892], hal 259)

Terlalu banyak sikap dingin, masa bodoh dan ketidakpedulian-terlalu banyak roh "Saya tidak peduli" 
yang dilakukan di antara pengikut Kristus yang dikasihi. Semua harus saling peduli satu sama lain, 
jangan cemburu itu muncul dengan kepentingan masing-masing. "Cintai satu sama lain." Maka kita 
harus berdiri di posisi yang kuat untuk melawan perangkat Setan. Di tengah oposisi dan 
penganiayaan, kita tidak akan bergabung dengan orang-orang pendendam, tidak bersatu dengan 
pengikut pemberontak besar, yang pekerjaan setiap hari hanya menuduh saudara-saudara, 
mencemarkan nama baik dan memberi noda pada karakter mereka.

Biarkan pada tahun ini ada perbaikan dalam usaha keras untuk menghancurkan setiap serat dari akar 
kepahitan karena perpecahan, menguburnya di dalam kuburan bersama dengan tahun yang lampau. 
Mulailah tahun baru dengan lebih lembut, dengan cinta yang lebih dalam, untuk setiap anggota 
keluarga Tuhan. Maju bersama "Bersatu, kita teguh, bercerai, kita jatuh. "Ambil posisi yang lebih 
tinggi dan lebih mulia dari sebelumnya. (Our High Calling, hal 370)

Jika Setan dapat membangkitkan sifat mengkritik di antara orang-orang yang dikasihi Tuhan, maka 
hal itu biasanya selalu dapat menjalar seperti ragi dari satu sama lain. Jangan berikan ruang kepada 
kritikan, karena itu adalah Ilmu Setan. Kalau engkau menerimanya, maka iri, cemburu, dan dugaan 
jahat satu sama lain segera akan mengikutinya.

Maju bersama, adalah perintah yang saya dengar dari Kapten keselamatan kita. Maju bersama. Di 
mana ada kesatuan, ada kekuatan. Semua yang ada di pihak Tuhan akan bersatu. Biarlah selalu ada 
kebutuhan akan persatuan dan cinta yang sempurna di antara orang-orang percaya dalam kebenaran, 
dan semua yang menyebabkan pertikaian adalah usaha iblis. Tuhan merancang agar umat-Nya 
menjadi satu dengan Dia seperti cabang-cabangnya satu dengan pohon anggur. Maka mereka akan 
menjadi satu dengan yang lainnya. (Selected Messages, book 3, hlm. 351, 352)

Biarkan setiap orang berusaha untuk menjawab doa Kristus: "supaya mereka semua menjadi satu; 
seperti Engkau, Bapa, satu di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau. "Oh, sungguh sebuah persatuan 
yang indah dan kata Kristus: "Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-
murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi satu sama lain." (Testimonies for the Church, jilid 5, 
hal 488, 489)



IMAM BESAR
HARI 8—URIM DAN THUMMIM

Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti 
orang bebal, tetapi seperti orang arif,  pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini
adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti 
kehendak Tuhan. Efesus 5:15-17 

FORMAT YANG DISARANKAN SAAT BERDOA 

PUJIAN

• Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkaulah Penuntun  dan Sahabat kami.
• Terima kasih karena Alkitab memperjelas kehendakMu bagi kami ya TUHAN.
• Kami memuji Engkau karena telah mengutus Yesus, yang datang untuk mengungkapkan kehendak 
Allah kepada kami semua.

Mengakui dan mengklaim kemenangan atas dosa

• Bapa, mohon tunjukkanlah mana dosa yang harus kami akui secara pribadi. Kami mau mengklaim 
kemenangan atas dosa-dosa itu.
• Maafkan kami untuk saat-saat di mana kami seringkali tidak mau mengikuti Kehendamu yang tertulis 
di dalam Firman TUHAN.
• Terima kasih karena Engkau mengampuni kami sesuai dengan 1 Yohanes 1: 9.

Permohonan dan Pengantaraan (Syafaat)

• Tuhan, tolonglah kami untuk mengingat bahwa rencanaMu untuk kami adalah rencana "damai dan 
bukan kecelakaan, untuk memberi  hari esok yang penuh harapan". (Yeremia 29:11).
• Kami berdoa untuk hati yang dengan senang melakukan kehendakMu, dan bukan kehendak kami
• Semoga kita masing-masing sanggup mengikuti teladan Yesus, yang datang bukan untuk melakukan 
kehendak-Nya sendiri melainkan untuk melakukan kehendak Bapa-Nya (Yohanes 6:38).
• Tuhan, berikan hikmat saat kami mencari kehendakMu dalam situasi tertentu. Semoga kami 
disanggupkan untuk selalu mencari Engkau dan mematuhi Firman-Mu.
• Kami berdoa agar orang muda kami mengerti akan kehendakMu terkait dengan menentukan pilihan 
pasangan hidup.
• Tolonglah untuk terus memimpin dan menunjukan kehendakMu kepada orang-orang yang telah 
Engkau tunjuk sebagai pemimpin gereja.
• Kami berdoa untuk penyebaran traktat panduan belajar Alkitab, pamflet, dan buku-buku seperti Steps 
to Christ. Semoga materi ini sanggup menanamkan benih kebenaran di hati setiap orang yang membaca 
dan menuntun mereka untuk mempelajari Firman Tuhan.



• Semoga anggota gereja, para pendeta, dan pemimpin gereja kita di seluruh dunia bersedia menikmati 
Firman Tuhan setiap hari. Semoga kami juga disanggupkan untuk  mencari Engkau setiap hari dalam 
doa pribadi. Ingatkanlah kami  bahwa tanpaMu, kami tidak bisa berbuat apa-apa.
• Tuhan, tolonglah kami agar bersedia mengikuti Engkau di setiap bagian kehidupan kami. Bila kami 
perlu mengambil langkah selanjutnya dalam penurutan, tunjukkanlah itu ya TUHAN.
• Bantulah untuk menghidupkan kembali dan meningkatkan kehadiran Sekolah Sabat di seluruh dunia. 
Tuntunlah para Anggota dan pengunjung mengalami persekutuan, misi, pelajaran Alkitab, dan 
penjangkauan keluar yang mengubah kehidupan.
• Tuhan, kami berdoa untuk tujuh orang (atau lebih) dalam daftar doa masing-masing. Semoga Roh 
Kudus mengungkapkan kehendakMu kepada mereka masing-masing.
• Kami juga berdoa untuk kebutuhan pribadi semua umat yang berkumpul di sini.

Ucapan Syukur
• Tuhan, terima kasih karena Engkau bersedia mengungkapkan kehendakMu kepada kami.
• Terimakasih karena Engkau telah menolong kami untuk Percaya kepada TUHAN dengan segenap 
hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka 
Ia akan meluruskan jalanmu. (Amsal 3: 5, 6).

• Terima kasih karena Yesus adalah Jalan, Kebenaran, dan Hidup (Yohanes 14: 6).

Saran untuk lagu yang akan dinyanyikan :
“I Surrender All” (SDA Hymnal #309); “Take My Life and Let It Be” (SDA Hymnal #330); “Have Thine
Own Way, Lord” (SDA Hymnal #567); “Open My Eyes That I May See” (SDA Hymnal #326); “Make 
Me a Captive, Lord” (SDA Hymnal #568).



Urim dan Thummim

Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti 
orang bebal, tetapi seperti orang arif,  pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini
adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
kehendak Tuhan. Efesus 5:15-17 

Urim dan Tumim ditempatkan di atas bahu Imam Besar untuk mengungkapkan kehendak Tuhan
bagi umat-Nya. Penting bagi kita untuk memahami karya Kristus bagi kita dan kehendak-Nya 
untuk hidup kita sekarang ini.

Setiap orang punya satu jiwa untuk diselamatkan atau dijadikan hilang. Setiap kita  Masing-masing
memiliki satu persoalan yang tertunda di hadirat Tuhan nantinya. Masing-masing harus bertemu dengan
Hakim  Agung  muka  dengan  muka.  Sangat  penting  hal  ini  sehingga  setiap  pikiran  harus  selalu
merenungkan adegan khidmat saat penghakiman di mana kita akan duduk dan buku-buku catatan itu
akan dibuka, ketika bersama  dengan Daniel, setiap individu harus berdiri di posisi masing - masing
pada akhir zaman nanti (Evangelism, hal 222)

Dalam urusan sekecil apapun dan juga urusan kehidupan terbesar sekalipun, pertanyaan pertama yang
harus selalu ditanyakan adalah,  "Apa kehendak Tuhan?" "Menurut lebih baik daripada pengorbanan,
dan lebih baik mendengarkan daripada lemak domba jantan." Kristus memanggil anak-anak-Nya untuk
melepaskan diri mereka sendiri dari semua keegoisan, semua ketamakan, semua kenajisan. "Datanglah
kepadaku,"  katanya,  "dan  aku  akan  memberimu  kelegaan."  Berikanlah  dirimu  untuk  mengikuti
pelatihanKu. Serahkan kehendakmu kepada kehendak-Ku, jalanmu kepada jalan-Ku. Biarkan hidupmu
menjadi  satu  dengan  hidupKu.  Agar  supaya,  engkau  akan  mendapatkan  harta  yang  akan  bertahan
sampai masa kekekalan nanti. (Signs of the Times, 19 Februari 1902, par 13)

Apa kehendak Tuhan? Apa yang harus saya lakukan untuk memuliakan Tuhan? Saya berjanji untuk
melayani  Juruselamatku  dengan  kasih  sayang  yang  tak  terbagi.  Saya  pernah  mencoba  menghitung
segalanya  tetapi  ternyata  itu  cuma  sampah  sehingga  saya  kini  bertekad  hanya  mau  memenangkan
Kristus. Surga, hidup yang kekal, bernilai segalanya bagi saya, dan Kristus telah mati agar supaya saya
dapat memiliki kemuliaan kekal selamanya . . . (That I May Know Him,hal 203)

Setiap usaha yang dilakukan untuk melepaskan diri dari kekuatan cengkeraman kebiasaan buruk adalah
hal yang hebat. Adalah kehendak Tuhan supaya kita harus, dengan usaha yang tekun, bangkit menuju
derajat kehidupan yang murni, memperoleh kekuatan rohani, dan mendapatkan kekuatan moral melalui
latihan-latihan rohani di bagian yang telah ditentukan Allah bagi kita. Ada sukacita di hadapan malaikat
surgawi saat  seorang muda memutuskan untuk meraih keuntungan dalam sebuah  kemenangan atas
nama Yesus. (Youth Instructor, 12 November 1896, par 6)



"Inilah kehendak Allah," rasul Paulus menulis, "bahkan pengudusanmu." 1 Tesalonika 4: 3. Pengudusan
jemaatNya  adalah  sasaran  utama  Allah  dalam semua  pekerjaan-Nya  bersama  umat-Nya.  Dia  telah
memilih mereka sejak kekekalan, supaya mereka menjadi kudus. Dia memberikan Putra-Nya untuk mati
bagi mereka, agar mereka dapat dikuduskan melalui ketaatan kepada kebenaran, melepaskan diri dari
semua  kekurangan  diri.  Dan  kemudian  dari  mereka  Dia  membutuhkan  pelayanan  pribadi  maupun
penyerahan pribadi. Tuhan dapat dihormati oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada-Nya, dan
mendedikasikan hidup mereka sesuai dengan gambar-Nya dan dikendalikan oleh Roh-Nya. Kemudian,
sebagai saksi bagi Juruselamat, mereka harus tahu apa yang telah dilakukan oleh Allah untuk mereka.
(Kisah Para Rasul, hal 559)

"Inilah  kehendak Allah"  tentang  Enda,  "bahkan  pengudusan Anda."  1  Tesalonika  4:  3.  Apakah  itu
kehendakMu juga?  Dosa-dosamu  mungkin  seperti  gunung-gunung  di  hadapanmu;  tetapi  jika  Anda
merendahkan hati dan mengakui dosa-dosaMu, percaya akan pengorbanan Juruselamat yang disalibkan
dan  telah bangkit, Dia akan mengampuni dan akan membersihkan Engkau dari segala ketidakbenaran.
Tuhan menuntut agar seluruh hidupmu harus selaras dengan hukum-Nya. Hukum ini adalah gema dari
suara-Nya yang mengatakan kepadamu, Kudus, ya, tetap Kudus. Biarkan hati Anda dipenuhi dengan
kerinduan yang mendalam akan kebenaran-Nya,  dan perkataan yang diucapkan firman Allah adalah
damai, dan efeknya damai dan terjamin selamanya. (Kisah Para Rasul, hal 566)

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, 
sesungguhnya yang baru sudah datang. (2 Korintus 5:17)

Ketentuan yang cukup banyak telah dibuat agar  umat Allah dapat mencapai kesempurnaan karakter.
Rasul  Paulus  berkata,  "Inilah  kehendak  Allah,  bahkan  pengudusanmu."  Biarkan  setiap  individu
mendekatkan dirinya pada sumber kekuatan moral dan intelektual yang tak habis-habisnya, agar dapat
melakukan pekerjaan kebenaran. Melalui salib di Kalvari setiap fasilitas keselamatan telah dilengkapi di
mana manusia bisa bersatu dengan sesama manusia, dan selaras dengan Kristus di dalam Tuhan. Bapa
mengatakan  bahwa  Ia  akan  mengasihi  orang-orang  yang  percaya  bahwa  Kristus  telah  mati  untuk
mereka, sama seperti Ia mengasihi Putra Tunggal-Nya. Salib Kristus adalah kepastian bahwa kita dapat
sempurna di dalam Dia. "Tuhan sangat mengasihi dunia ini, bahwa Ia telah mengaruniakan Anak-Nya
yang tunggal, supaya barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan binasa, tetapib beroleh hidup yang
kekal." Tinggl di dalam Kristus adalah yang terbaik, di dalam Dia adalah kebesaran intelektual dan
moral. (Review dan Herald, 30 November 1897, par 9)

Tuhan menawarimu dengan satu tangan, sambil berhapar bahwa iman akan memegang lengan-Nya yang
kuat, dan dengan sisi lain, ada cinta untuk menjangkau jiwa yang hampir binasa. Kristus adalah jalan,
kebenaran,  dan hidu.  Ikutilah dia.  Janganlah berjalan mengikuti  kedagingan...tetapi  harus mengikuti
Roh. Berjalanlah selalu bersamaNya. Inilah kehendak Tuhan, bahkan pengudusanmu. Pekerjaan yang
harus Anda lakukan adalah melakukan kehendak-Nya yang menopang hidupmu untuk kemuliaan-Nya.
Jika  Engkau  bekerja  untuk  diri  sendiri,  itu  tidak  menguntungkan  apa-apa  bagimu.  Bekerja  untuk
kepentingan dan kebaikan orang lain, menjadi kurang peduli pada diri sendiri dan mulai lebih dengan
sepenuh hati untuk mencurahkan segalanya kepada Tuhan, akan dapat diterima oleh Nya di hadriatNya
dan akan dikembalikan oleh anugerah-Nya yang penuh kasih. (Testimonies for the Church, jilid 2, hal
170)



Imam Besar

HARI 9—Dupa Ukupan

Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia
datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara 
mereka. Ibrani 7:25

FORMAT YANG DISARANKAN 

SAAT BERDOA 

Pujian

• Tuhan, kami memuji Engkau Karena Yesus adalah pengantara kami.
• Terimakasih kari skarang kami boleh menghampiriu melalui jasa Kristus dan kami boleh dikenakan 
jubah keimamatanNya.

Mengakui dan mengklaim kemenangan atas dosa

• Bapa, tolong tunjukkan pada kami dosa-dosa yang perlu kami akui secara pribadi. Kami mau 
mengklaim kemenangan atas dosa-dosa itu.
• Ampuni kami Ya TUHAN, untuk saat di mana kami belum sepenuhnya menghargai pengantaraan 
Yesus. Semoga kami bisa terus bersandar pada kasih karuniaNya. 
• Terima kasih karena Engkau mau  mengampuni kami sesuai dengan 1 Yohanes 1: 9.

Permohonan dan Pengantaraan (Syafaat)

• Tuhan, tolong kami untuk memahami dan menghargai pengantaraan yang Yesus  sedang lakukan bagi 
kami.
• Tolong beri kami kerinduan untuk mendoakan orang lain.Tunjukanlah kepada kami apa yang harus 
didoakan ya TUHAN. 
• Kami berdoa untuk orang tua yang bersyafaat untuk anak-anak yang tidak mencintai Anda. Kami 
berdoa agar mereka terus berdoa dan tidak menyerah.
• Kami berdoa bagi mereka yang sedang merasa putus asa. Semoga mereka juga bisa belajar untuk 
membawa beban mereka kepada Yesus.
• Tuhan, kami jugamau berdoa untuk orang-orang yang tidak lagi datang ke gereja. Bantu kami untuk 
menyambut mereka dengan cintamu saat mereka akan kembali nantinya.



• Tolong perkuat pelayanan jangkauan keluar dari setiap gereja lokal, seperti Pelayanan Wanita, 
Pelayanan Pria, Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan, Penginjil, Petualang, dan Pelayanan 
Masyarakat Advent. Tunjukkan pada kami ya TUHAN, bagaimana menjadi tangan dan kakiMu  untuk 
menolong orang lain.
• Tuhan, semoga ada kebangkitan roh mula - mula yang melingkupi gereja ini pada hari terakhir 
menjelang kedatanganMu. Semoga kami akan terus sanggup berdiri bagi kebenaran meskipun langit 
runtuh sekalipun.
• Berkatilah kesaksian dari pelayanan media Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, termasuk melalui 
media sosial. Bantu kami untuk berusaha mencapai kesempurnaan saat kami terus menjangkau orang-
orang pada abad ke-21 dengan Injil yang kekal.
• Tuhan, beri kami rasa heran dan syukur saat kami merenungkan dunia yang Engkau ciptakan. Semoga 
kami dengan setia menghormati kebenaran Alkitabiah tentang penciptaan dan mengajar orang muda 
kami untuk merasakan kekuatan dan cinta Mu melalui alam yang Engkau cipatakan.
• Ajari kami untuk mengikuti teladan tanpa pamrih dari Yesus Kristus dengan berusaha memenuhi 
kebutuhan sehari-hari orang-orang yang dekat dengan kami. Lengkapilah kami Ya TUHAN untuk 
melayani sebagai misionaris medis, sukarelawan masyarakat, dan sahabat bagi  yang membutuhkan.
• Tuhan, kami berdoa untuk tujuh orang (atau lebih) dalam daftar doa kamimasing-masing. Semoga 
mereka membuka hati mereka kepada Roh Kudus.
• Kami juga berdoa untuk kebutuhan pribadi siapapun  yang berkumpul di sini. 

Ucapan Syukur
• Bapa, terima kasih karena Kristus telah menjadi perantara bagi kami, sehingga kami boleh terus 
memiliki sebuah harapan dan masa depan.
• Terima kasih karena Roh " telah berdoa untuk kami dengan keluhan yang tidak dapat diucapkan" 
(Roma 8:26).
• Terimakasih karena Yesus " Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua 
orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara 
mereka." (Ibrani 7:25).

Saran untuk lagu yang akan dinyanyikan :
“What a Wonderful Savior” (SDA Hymnal #335); “There Is a Fountain” (SDA Hymnal #336); “Jesus 
Saves” (SDA Hymnal #340); “I Must Tell Jesus” (SDA Hymnal #485).



Dupa Ukupan

Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia
datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara 
mereka. Ibrani 7:25

Mezbah ukupan dan pedupaan adalah simbol dari pengantaraan Kristus bagi kita.

Sebagai Pengantara kita, Ia menjalankan pekerjaan yang diatur-Nya sendiri, berdiri  di hadapan Allah 
memegang dupa ukupan yang mengandung  semua yang kudus yang berisi doa-doa, pengakuan dosa, 
dan ucapan syukur umat-Nya. (Christ Objects Lessons, hal 156)

Kristus, sebagai Mediator kita, di sebelah kanan Bapa, selalu mengingat kita, karena  adalaj 
pentingnya untuk menjaga kita melalui doa syafaatNya sebagaimana Dia harus menebus kita dengan 
darahNya. (High Calling, halaman 50)

Saya sangat bersyukur karena kita dapat mempercayai Tuhan. Dan Tuhan dihormati saat kita percaya 
kepadaNya, membawa kepadaNya semua kebingungan kita. . . . Tuhan Allah tidak pernah 
beranggapan tentang sekalii selamat tetap selamat, tetapi pada kasih Allah yang dimanivestasikan 
dalam kehidupan Kristus. Dengan kehendakNya sendiri Dia telah menempatkan di altar-Nya seorang 
Pembela yang mengenakan sifat kemanusiaan kita agar kita terlihat kudus dalam keberadaanNya. 
Sebagai Pengantara kita, pekerjaan utamaNya adalah mengenalkan kita kepada Tuhan sebagai anak - 
anakNya. Kristus berdoa untuk orang-orang yang telah menerima Dia. Kepada mereka Dia memberi 
kuasa, berdasarkan kemampuan-Nya sendiri, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak 
Raja surgawi. Dan Bapa menunjukkan kasihNya yang tak terbatas kepada Kristus, yang membayar 
tebusan kita dengan darahNya, dengan menerima dan menyambut sahabat - sahabat Kristus sebagai 
sahabat-Nya. Dia puas dengan penebusan yang dilakukan. Dia dimuliakan oleh inkarnasi, kehidupan, 
kematian, dan mediasi Putra-Nya. . . .

Sungguh sebuah perlindungan yang lengkap. Sebuah kesempatan dan hak istimewa yang diberikan 
kepada kita! Kristus adalah penghubung antara Tuhan dan manusia. . . . Sewaktu kita menghampiri 
Tuhan melalui kebaikan dan  jasa Kristus, kita dipakaikan dengan jubah imamat-Nya. Dia 
menempatkan kita di dekat sisi-Nya, menudungi kita dengan lengan manusia-Nya, sementara dengan 
lengan ilahi-Nya Ia menjangkau takhta yang tak terbatas. Dia menempatkan diri-Nya sebagai dupa 
yang harum di sebuah pedupaan di tangan kita untuk mendorong permohonan kita. Dia berjanji untuk 
mendengar dan menjawab semua permohonan kami. Ya, Kristus telah menjadi media doa antara 
manusia dan Tuhan. Dia juga telah menjadi media berkat antara Tuhan dan manusia. Dia telah 
menggabungkan keilahian dan kemanusiaan. (In Heavenly Places, hal 77)



Dan saat Kristus mendoakan kita, Roh bekerja di hati kita, mendekatkan doa dan permohonan, pujian 
dan ucapan syukur. Rasa syukur yang mengalir dari bibir manusia adalah hasil dari Roh yang 
menguasai jiwa, membangkitkan musik yang  suci di hadiratNya.

Doa, pujian dan pengakuan umat Allah naik seperti dupa ke tempat kudus surgawi. Tapi semua itu 
tidak naik dalam kemurnian yang bersih. Melewati saluran kemanusiaan yang sudah rusak, 
permohonan itu begitu tercemar sehingga kecuali dimurnikan oleh kebenaran Imam Besar yang 
Agung, maka permohonan dan pujian itu tidak dapat diterima oleh Tuhan. Kristus mengumpulkan ke 
dalam pedupaan doa, pujian, dan pengorbanan umat-Nya, dan dengan pedupaan ini dia memanfaatkan
jubah kebenaran-Nya yang bersih. Kemudian, wangi dengan dupa pendamaian Kristus yang berisi doa
kita, maka itu semuanya dapat diterima di hadirat TUHAN. dan jawaban yang indah akan 
dikembalikan kepada kita semua. (Youth Instructor, 16 April 1903, par 11, 12)

Janji dan karunia Tuhan untuk kita tidak terbatas. Takhta kasih karunia itu sendiri merupakan daya 
tarik tertinggi karena diduduki oleh Seseorang yang mengizinkan kita untuk memanggil Dia Bapa. 
Dengan penunjukanNya, Dia telah menempatkan di altar-Nya seorang Pembela berpakaian 
kemanusiaan kita. (Testimonies for the Church jilid 6, hal 363)

Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-
kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.  Sebab itu 
marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat 
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. . (Ibrani 4:15, 16)

Tidak lama kemudian ketika anak - anak Allah maju menghampiri Tahta Pendamaian, tempat 
pendamaian di mana Dia yang menjadi pembela kita yang Agung sedang berdiri. Ketika ucapan 
keluar dari mulut anak - anak Allah yang berisi penyesalan dan permohonan pengampunan, maka 
Krisuts sendiri langsung memberi dukungan terhadap persoalan itu dan mengambil kesalahan itu 
menjadi MilikNya sendiri lalu mengahadap Bapa untuk membela sambil menyampaikan permohonan 
pengampunan dosa atas namaNya sendiri.  Sungguh sebuah pemandangan pembelaan yang luar biasa.

Sewaktu Kristus berdoa untuk kita, Bapa membuka semua harta rahmat-Nya untuk kita, untuk dinikmati
oleh kita dan dibagikan kepada orang lain. "Mintalah dalam nama-Ku," kata Kristus; "Saya tidak 
mengatakan bahwa saya akan berdoa kepada Bapa untuk Kamu; karena Bapa sendiri mengasihi kamu, 
karena kamu telah mengasihi Aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan 
diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku.  Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatupun dalam 
nama-Ku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. "Yohanes 16:24. 
(Kesaksian untuk Gereja, jilid 6, hal 364)



IMAM BESAR

HARI 10—GIRING - GIRING EMAS DAN BUAH DELIMA 

Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab 
penyelamatanmu sudah dekat." LUKAS 21:28

FORMAT YANG DISARANKAN 

SAAT BERDOA 

Pujian
• Tuhan, kami bersyukur kepadaMu karena Engkau telah menunjukkan kepada kami tanda-tanda 
kedatanganMu yang kedua kali.
• Kami memuji Engkau karena Yesus akan datang lagi untuk membawa kita semua untuk hidup 
bersama-sama dengan Dia selamanya.

Mengakui dan mengklaim kemenangan atas dosa
• Tuhan, mohon tunjukkan dosa mana yang harus kami akui secara terbuka dan yang harus diakui secara
pribadi. Kami tetap mau mengklaim kemenangan atas dosa-dosa itu ya TUHAN.
• Ampunilah kami karena sudah merasa terlalu nyaman di dunia ini dan gagal untuk memperhatikan 
tanda-tanda kedatanganMu.
• Terima kasih karena Engkau mengampuni kami seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1: 9

Permohonan dan Pengantaraan (Syafaat)
• Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang mungkin tidak sadar akan dekatnya hari 
kedatanganMu. Tolong bangunkan juga hati dan kesadaran mereka ya TUHAN.
• Tolong tunjukkan hal-hal dalam hidup kami yang mungkin masih belum diserahkan bagiMu ya 
TUHAN. Kami mau menyerahkan semua kelemahan kami ini padaMu dan meminta Engkau untuk 
mengubah hati kami Ya TUHAN. 
• Tolong kami TUHAN untuk terus membentuk karakter kami dan mempersiapkan diri kami untuk 
kedatanganMu.
• Tuhan, hampirilah orang - orang yang mungkit begitu ketakutan terhadap kedatanganMu yang kedua 
kali. Tolong mereka untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadaMu.
• Tolong gunakanlah masing-masing kami untuk  menceritakan kabar baik tentang kedatanganMu 
kepada orang lain.
• Tunjukkan pada kami bagaimana cara kami memenuhi hidup dan rohani dari para pengungsi yang ada 
di sekitar kami ataupun orang asing yang memerlukan bantuan. Semoga gereja kami akan dikenal 
karena cinta kami terhadap semua orang, tidak peduli siapa mereka atau dari mana asalnya.
• Kami terutama berdoa untuk pengungsi dari negara-negara yang tertutup dari Injil. Sewaktu kita 
memenuhi kebutuhan mereka dan menuntun mereka untuk mengenal Engkau, bukalah kesempatan 



sekali lagi kepada mereka sehingga mereka dapat kembali ke negara mereka dan berbagi kasih Tuhan 
dengan orang lain di sana.
• Bapa, tolong berikan kepada kami perasaan tentang betapa pentingnya dan mendesaknya pekerjaan 
pelayanan bagiMu dalam hidup kami. Biarlah kami akan hidup dengan harapan setiap hari bahwa Yesus 
segera akan datang untuk mengubah segala sesuatu menjadi baik.
• Tuhan, berkati pelayanan para pendidik Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di seluruh dunia. Perkuat 
para guru di sekolah, orang tua, pemimpin pemuda, dan guru Sekolah Sabat saat mereka mempersiapkan
generasi muda untuk pelayananMu Ya Tuhan.
• Kami bermohon padaMu untuk memberkati karya Departemen pelayanan bagi yang berkebutuhan 
khusus.Beri kami cinta kasih saat kami berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang tuna rungu  atau 
tuna netra dan mereka yang memiliki tantangan fisik atau mental.
• Tuhan, kami juga terus berdoa untuk tujuh orang (atau lebih) dalam daftar doa kami masing-masing. 
Semoga mereka segera melihat kebutuhan dan membuka hati mereka kepada Roh Kudus.
• Kami juga berdoa untuk kebutuhan pribadi dari setiap orang yang berkumpul di sini.

Ucapan Syukur
• Tuhan, terima kasih atas janjimu: " Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan 
meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. " (Filipi 1: 6).

• Terima kasih karena Engkau memiliki umat  di setiap kota yang memiliki pengharapan yang selalu 
memandang ke Surga.
• Terima kasih karena Engkau  terus bekerja di hati orang-orang yang sedang kami doakan.

Saran untuk lagu yang akan dinyanyikan :
“Joy By and By” (SDA Hymnal #430); “I Shall See the King” (SDA Hymnal #426); “The Glory Song” 
(SDA Hymnal #435); “How Far from Home” (SDA Hymnal #439); “I’m a Pilgrim” (SDA Hymnal #444);
“Lo, What a Glorious Sight Appears” (SDA Hymnal #446); “O, When Shall I See Jesus” (SDA Hymnal 
#448).



Giring - giring Emas 
dan Buah Delima

Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab 
penyelamatanmu sudah dekat." LUKAS 21:28

Lonceng kecil (giring - giring) pada jubah Imam Besar memberi  tanda kepada umat 
bahwa Imam Besar itu masih hidup dan sementara mengantarai di Bilik Yang Maha 
Kudus. Sewaktu Kristus mendoakan kita di Bilik yang Maha Kudus, walaupun kita 
tidak dapat mendengar lonceng pada pakaianNya, kita harus memperhatikan tanda-
tanda bahwa Ia segera akan menyelesaikan pekerjaan-Nya sebagai Imam Besar dan 
kembali sebagai Hakim dan Raja.

Hanya setahun sekali imam besar masuk ke Bilik Yang Maha Suci, setelah ia melakukan persiapan 
diri dengan begitu hati-hati dan penuh khidmat. Tidak ada mata berdosa lainnya kecuai Imam Besar 
saja yang bisa keagungan dari Bilik Yang Maha suci itu, karena ini adalah tempat tinggal utama dari 
hadirat Allah yang terlihat. Imam Besar selalu memasukinya dengan gemetar, sementara orang-orang
menunggu ia kembali dari sana dengan diam. Keinginan mereka yang tulus adalah agar TUHAN 
mengampuni dosa mereka dan menerima korban persembahan mereka. Di depan tahta pendamaian, 
Tuhan berbicara dengan Imam Besar. Jika dia masih  berada di tempat yang tidak biasa, yakni di 
tempat yang paling suci, orang-orang sedang dalam ketakutan, karena takut  jangan sampai karena 
mereka, atau dosa imam, kemuliaan Tuhan akan membunuhnya. Tapi saat suara gemerincing lonceng
di ujung jubahnya terdengar, mereka merasa lega. Dia kemudian datang keluar dari kaabah dengan 
sukacita memberkati seluruh umat Israel. (The Spirit of Prophecy, jilid 1, hlm. 274, 275)

Saat Yesus keluar dari tempat yang paling suci, saya mendengar gemerincing lonceng di ujung 
jubahNya; namun ada saat di mana Dia akan pergi, maka awan kegelapan akan menutupi penghuni 
bumi. Maka tidak ada mediator antara orang yang bersalah dan Tuhan. (Early Writings, hal 280)

Kristus  melarang umat-Nya memperhatikan tanda-tanda kedatanganNya dengan perasaan ketakutan, 
melainkan harus dengan bersukacita karena mereka harus melihat kedatangan Raja mereka. Apabila 
semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah
dekat." Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya 
bahwa musim panas sudah dekat.  Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, 
ketahuilah, bahwa Kerajaan Allah sudah dekat.  "(Lukas 21:28, 30, 31.) (The Great Controversy 
[1888], hal 308)

Waktu Kristus di Bukit Zaitun, sebelum meninggalkan murid - muridNya, Ia telah berbicara kepada 
mereka tentang kedatangan-Nya yang kedua ke dunia ini. Dia telah menunjukan tanda-tanda tertentu 
yang harus terjadi saat menjelang kedatangan-Nya, dan telah meminta murid-muridNya untuk selalu 
bersedia dan bersiap-siap. Sekali lagi Dia mengulangi peringatan tersebut, "Karena itu berjaga-
jagalah; karena kamu tidak mengetahui baik hari maupun saat dimana Anak Manusia datang. 
"Kemudian Dia menunjukkan apa artinya untuk memperhatikan kedatangan-Nya. Tetapi sambil 
menunggu, maka waktu itu harus dihabiskan dengan melayani. (Christ's Object Lessons, hal 325)



\

Ada banyak orang di dunia ini yang menutup mata terhadap bukti-bukti yang telah Kristus berikan 
untuk memperingatkan manusia tentang kedatangan-Nya. Mereka berusaha untuk menenangkan 
semua kekuatiran mereka, padahal sementara pada saat yang sama tanda-tanda akhir zaman itu telah 
dipenuhi dengan cepat, dan dunia sedang menyaksikan bahwa saat Anak Manusia dinyatakan di 

awan di langit akan segera terjadi. Paulus mengajarkan bahwa orang - orang berdosa akan menjadi 
acuh tak acuh terhadap tanda-tanda yang mendahului kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka 
yang bersalah atas pengabaian ini di sebut anak-anak malam dan anak - anak kegelapan. Dia 
mendorong agar kita waspada dan waspada dengan kata-kata ini: "Tetapi kamu, saudara-saudaraku, 
janganlah hidup dalam kegelapan, karena hari itu akan segera datang seperti pencuri. Kamu semua 
adalah anak-anak terang, dan anak-anak siang; kita bukan anak - anak malam hari, atau kegelapan. 
Karena itu marilah kita bangun, dan jangan sama seperti orang lain; tetapi marilah kita bangun dan 
menanti - nantikan dengan sadar dan bersiap. "(Kisah Para Rasul, hal 260)

Kita sesungguhnya sedang berada pada gereja yang anggotanya sudah lama memiliki pengetahuan 
tetnang peristiwa - peristiwa yang akan terjadi menjelang penutupan sejarah dunia.  Kristus akan 
datang dalam kuasa dan kemuliaan yang besar, dan orang mati harus "dihakimi berdasarkan semua 
hal tertulis di dalam kitab-kitab itu, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mereka." Seseorang yang 
telah berdiri sebagai perantara kita; yang selalu mendengar semua doa dan pengakuan serta 
penghormatan; yang diwakili dengan pelangi, sebagai simbol kasih karunia dan cinta di atas 
kepalanya, akan segera menyelesaikan pekerjaannya di tempat kudus surgawi. Rahmat dan belas 
kasihan kemudian akan turun dari takhta, dan keadilan akan menggantikan mereka. Dia yang begitu 
diharapkan oleh umatNya, akan meminta hakNya di ruang pengadilan Hakim Yang Agung,. 
"Bapa . . . telah memberikan semua pekerjaan penghakiman kepada Anak. . . . Dan Bapa telah 
memberinya juga wewenang untuk menghakimi, karena Dia adalah Anak Manusia. "Ia", kata Petrus, 
telah ditetapkan untuk" menghakimi orang yang hidup dan yang mati. "" Ia telah menetapkan suatu 
hari , di mana dia akan menghakimi dunia dengan benar dan semua yang telah ditetapkannya itu. 
"(Review and Herald, 1 Januari 1889, par 1)



Imam Besar

HARI 11—IMAM BESAR KITA

Format yang disarankan untuk Hari Sabat Terakhir

Sabat terakhir ini haruslah menjadi sabat yang penuh sukacita  karena segala hal yang telah 
Tuhan lakukan untuk saudara dan  dan Jemaatmu selama Sepuluh Hari berdoa. 
Rencanakanlah hari itu dengan baik sebagai saat untuk merayakan kebaikan dan kuasa 
Tuhan. Perhatikan pula untuk berbagi tentang bagaimana engkau telah mengalami 
pencurahan Roh Kudus selama sepuluh hari terakhir ini. Sabat ini adalah kesempatan untuk 
bersukacita untuk segala sesuatu yang Dia TELAH lakukan, SEDANG lakukan dan AKAN 
lakukan. 

AYAT TEMA: IBRANI 4:14 -16
Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi 
semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada 
pengakuan iman kita.  Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam 
besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya 
sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah 
kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita 
menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan 
kita pada waktunya. 

Kebutuhan dan keadaan setiap jemaat itu unik dan berbeda - beda, jadi tolong bekerja sama 
dengan para tua - tua di jemaat setempat untuk mengembangkan rencana khusus bagi 
jemaatmu. Berikut ini adalah beberapa bagian yang dianjurkan untuk dilakukan dalam ibadah
Sabat terakhir di jemaat Saudara:

 Belajar Alkitab dari Ibrani 4:14-16: Ini bisa menjadi sebuah khotbah, atau bagian itu
dapat digunakan sebagai dasar untuk merangkai cerita tentang bagaimana Tuhan telah 
bekerja selama Sepuluh Hari berdoa.

 Kesaksian: Siapkan juga waktu yang cukup hari itu untuk semua orang memberikan 
kesaksian tentang doa yang dijawab. Mereka yang telah berpartisipasi dalam Sepuluh Hari 
berdoa seharusnya memiliki banyak cerita yang bisa mereka bagikan kepada jemaat, namun
tetap menghimbau  mereka untuk memberikan secara singkat agar supaya banyak  orang 
juga dapat berpartisipasi karena  Orang lain mungkin juga memiliki cerita yang menarik 
untuk dibagikan. Mungkin bagus untuk memiliki beberapa kesaksian khusus yang telah 
direncanakan sebelumnya, selain memberikan waktu yang bebas bagi siapapun untuk 
bersaksi secara spontan.

 Waktu Berdoa: Undanglah seluruh jemaat untuk bergabung dalam doa bersama. Anda 
bisa memimpin seluruh jemaat melalui doa interaktif yang serupa dengan apa yang telah 



kita gunakan sepanjang minggu ini. Atau Engkau bisa berdoa untuk suatu bagian tertentu 
bersama-sama. Hal ini bisa dilakukan juga bersama dengan anggota jemaat dalam 
kelompok kecil atau dengan semua orang berdoa secara bersama. Pilihan lain adalah 
memiliki beberapa jenis doa yang berbeda selama ibadah - mendoakan Kitab Suci, 
kelompok kecil, individu, jemaat, ada waktu hening, dan melanjutkan lagi dengan yang 
lainnya.

 Bernyanyi: Ini adalah hari untuk bersukacita karena semua hal besar yang telah dilakukan 
Tuhan, dan musik adalah cara yang bagus untuk merayakannya. Jika ada lagu tertentu 
yang telah dipilih menjadi lagu tema untuk kelompok saudara, pastikan untuk 
menyanyikannya dengan seluruh jemaah yang hadir hari itu.

 Rencana Ke depan: Jika Allah telah menuntun dan berbisik padamu untuk memulaikan 
sebuah kelompok atau pelayanan jangkauan keluar atau sebuah ministry selama Sepuluh 
hari Berdoa ini, sampaikan itu kepada jemaat dan ajak mereka untuk terlibat bersamamu. 

 Anak - anak/Pemuda: Sebuah cerita anak - anak tentang doa bisa menjadi pilihan yang 
baik. Juga, jika ada anak - anak, remaja atau pemuda yang ikut hadir bersamamu selama 
sepuluh hari berdoa ini, dorong mereka untuk membagikan kesaksian mereka atau kasih 
mereka kesempatan untuk memimpin doa. 

 Fleksibel: Pastikan bahwa semua rencanamu itu fleksibel dan berikan celah atau ruang 
kepada Roh Kudus untuk menuntunmu selama pelayanan doa ini.



Imam Besar

JANJI - JANJI YANG DITUNTUT DALAM DOA

Janji untuk Memberikan Roh Kudus

Mintalah hujan dari pada TUHAN pada akhir musim semi! Tuhanlah yang membuat awan-
awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan Diberikannya kepada mereka dan tumbuh-
tumbuhan di padang kepada setiap orang. Zakharia 10:1

Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi
Bapamu  yang  di  sorga!  Ia  akan  memberikan  Roh  Kudus  kepada  mereka  yang  meminta
kepada-Nya." Lukas 11:13

tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang
telah Kukatakan kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa,
kebenaran dan penghakiman; Yohanes 14:26; 16:8

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan
juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar
dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku,
Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta
sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya. Yohanes 14:12-14

Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan
dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN
semesta alam. Zakharia 4:6

Janji-janji bahwa Allah Menjawab Doa-doa

Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja
yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15:7

Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya
kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada
waktunya. Ibrani 4:16

Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa
kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11:24

Berserulah  kepada-Ku pada waktu kesesakan,  Aku akan meluputkan  engkau,  dan engkau
akan memuliakan Aku." Sela. Mazmur 50:15. 

Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta
apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Matius
18:19

Dan  apa  saja  yang  kamu  minta  dalam  doa  dengan  penuh  kepercayaan,  kamu  akan
menerimanya. Matius 21:22



dan  apa  juga  yang  kamu  minta  dalam nama-Ku,  Aku  akan  melakukannya,  supaya  Bapa
dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku
akan melakukannya. Yohanes 14:13-14

Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada-Ku. Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikan-Nya kepadamu
dalam  nama-Ku.  Sampai  sekarang  kamu  belum  meminta  sesuatupun  dalam  nama-Ku.
Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16:23-24

Dan  inilah  keberanian  percaya  kita  kepada-Nya,  yaitu  bahwa  Ia  mengabulkan  doa  kita,
jikalau  kita  meminta  sesuatu  kepada-Nya  menurut  kehendak-Nya.  Dan  jikalau  kita  tahu,
bahwa Ia  mengabulkan  apa  saja  yang  kita  minta,  maka  kita  juga  tahu,  bahwa kita  telah
memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya. 1 Yohanes 5:14-15.

Adakah sesuatu apa pun yang mustahil untuk TUHAN? Pada waktu yang telah ditetapkan itu,
tahun depan, Aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara mempunyai
seorang anak laki-laki. Kejadian 18:14.

TUHAN akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Keluaran 14:14.

Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan
demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus 10:27

Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 4:24

Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang
gagal. Ayub 42:2

Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan
demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus 10:27

Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi
yang menyerahkan-Nya bagi  kita  semua,  bagaimanakah mungkin  Ia  tidak mengaruniakan
segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8:31-32

Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal.
Masakan  Ia  berfirman  dan  tidak  melakukannya,  atau  berbicara  dan  tidak  menepatinya?
Bilangan 23:19

Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang menciptakan
bumi  dari  ujung ke  ujung;  Ia  tidak  menjadi  lelah  dan  tidak  menjadi  lesu,  tidak  terduga
pengertian-Nya.  Dia  memberi  kekuatan  kepada  yang  lelah  dan  menambah  semangat
kepadayang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh
tersandung,  tetapi  orang-orang  yang  menanti-nantikan  TUHAN mendapat  kekuatan  baru:
mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan
tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40:28-31.

Janji-janji untuk Tuntunan Allah
Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut
dan tawar  hati,  sebab TUHAN, Allahmu,  menyertai  engkau,  ke  mana  pun engkau pergi.
Yosua 1:9



Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan Aku akan melindungi engkau, ke mana pun engkau
pergi,  dan  Aku  akan  membawa  engkau  kembali  ke  negeri  ini,  sebab  Aku  tidak  akan
meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang Kujanjikan kepadamu. Kejadian
28:15

Sesungguhnya  Aku  mengutus  seorang  malaikat  berjalan  di  depanmu,  untuk  melindungi
engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat  yang telah Kusediakan.  Keluaran
23:20

Dan baru  di  sana engkau mencari  TUHAN, Allahmu,  dan menemukan-Nya,  asal  engkau
menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 4:29

Berserulah  kepada-Ku,  maka  Aku  akan  menjawab  engkau  dan  akan  memberitahukan
kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui.
Yeremia 33:3

Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-
bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran; maka
kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-
sama; sungguh, TUHAN sendiri telah mengatakannya. Yesaya 40:4-5

Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak
memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu. Mazmur 32:8

Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau,
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut
dan janganlah patah hati. Ulangan 31:8

Siapakah  orang yang  takut  akan TUHAN? Kepadanya  TUHAN menunjukkan  jalan  yang
harus dipilihnya. Mazmur 25:12

Percayalah  kepada  TUHAN  dengan  segenap  hatimu,  dan  janganlah  bersandar  kepada
pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Amsal 3:5-6

apabila  engkau  menyerahkan  kepada  orang  lapar  apa  yang  kauinginkan  sendiri  dan
memuaskan  hati  orang  yang  tertindas  maka  terangmu  akan  terbit  dalam  gelap  dan
kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. TUHAN akan menuntun engkau senantiasa
dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu; engkau
akan  seperti  taman  yang  diairi  dengan  baik  dan  seperti  mata  air  yang  tidak  pernah
mengecewakan. Yesaya 58:10-11

Maka  sebelum  mereka  memanggil,  Aku  sudah  menjawabnya;  ketika  mereka  sedang
berbicara, Aku sudah mendengarkannya. Yesaya 65:24

Janji-janji untuk Perubahan Hati

Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah TUHAN.
Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan
bertobat kepada-Ku dengan segenap hatinya. Yeremia 24:7



Dan  TUHAN,  Allahmu,  akan  menyunat  hatimu  dan  hati  keturunanmu,  sehingga  engkau
mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya
engkau hidup. Ulangan 30:6

Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan
menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel
36:26

Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara
kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1:6

Karena kuasa Ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita  segala  sesuatu  yang berguna
untuk  hidup yang  saleh  oleh  pengenalan  kita  akan Dia,  yang  telah  memanggil  kita  oleh
kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita
janji-janji  yang  berharga  dan yang  sangat  besar,  supaya  olehnya  kamu  boleh  mengambil
bagian dalam kodrat Ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2
Petrus 1:3-4

Jadi  siapa  yang  ada  di  dalam Kristus,  ia  adalah  ciptaan  baru:  yang  lama  sudah  berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17

namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di
dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Galatia
2:20

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. 1 Tesalonika 5:23-
24

Janji-janji untuk Pengampunan

Dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-
Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan
mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7:14

Engkau telah mengampuni  kesalahan umat-Mu, telah menutupi  segala  dosa mereka.  Sela.
Mazmur 85:2

Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua
orang yang berseru kepada-Mu. Mazmur 86:5

Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam
hatimu  terhadap  seseorang,  supaya  juga  Bapamu  yang  di  surga  mengampuni  kesalahan-
kesalahanmu. Markus 11:25

Tetapi  hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,  penuh kasih mesra dan saling
mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4:32

Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9



Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri
itu. Yesaya 1:18

Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku
tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43:25

Dan  tidak  usah  lagi  orang  mengajar  sesamanya  atau  mengajar  saudaranya  dengan
mengatakan:  Kenallah  TUHAN!  Sebab  mereka  semua,  besar  kecil,  akan  mengenal  Aku,
demikianlah firman TUHAN, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi
mengingat dosa mereka. Yeremia 31:34

Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1:7

Janji-janji untuk Kemenangan atas Dosa

sebab  semua  yang  lahir  dari  Allah,  mengalahkan  dunia.  Dan  inilah  kemenangan  yang
mengalahkan dunia: iman kita. 1 Yohanes 5:4

Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang
telah mengasihi kita. Roma 8:37

Tetapi  syukur  kepada Allah,  yang telah memberikan kepada kita  kemenangan oleh Yesus
Kristus, Tuhan kita. 1 Korintus 15:57

janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu;
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan
tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. Yesaya 41:10

dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat
memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6:16

Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di
dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Galatia
2:20

Karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaan-Nya. Filipi 2:13

Maksudku ialah:  hiduplah  oleh  Roh,  maka  kamu  tidak  akan  menuruti  keinginan  daging.
Galatia 5:16

Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan Iblis di bawah kakimu.
Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu! Roma 16:20

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan
kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12:2

Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi
dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2:15

Janji-janji untuk Penyembuhan



Firman-Nya:  "Jika  kamu  sungguh-sungguh  mendengarkan  suara  TUHAN,  Allahmu,  dan
melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-
Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu
penyakit mana pun, yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku Tuhanlah yang
menyembuhkan engkau. Keluaran 15:26

Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Ulangan 33:25

Pujilah  TUHAN,  hai  jiwaku,  dan  janganlah  lupakan  segala  kebaikan-Nya!  Dia  yang
mengampuni  segala  kesalahanmu,  yang  menyembuhkan  segala  penyakitmu,  Dia  yang
menebus  hidupmu  dari  lobang  kubur,  yang  memahkotai  engkau  dengan  kasih  setia  dan
rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi
baru seperti pada burung rajawali. Mazmur 103:2-5

Janganlah  engkau menganggap  dirimu  sendiri  bijak,  takutlah  akan  TUHAN dan  jauhilah
kejahatan;  itulah  yang  akan menyembuhkan  tubuhmu dan  menyegarkan  tulang-tulangmu.
Amsal 3:7-8

Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita
kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun
dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan
kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas
Allah.  Tetapi  dia  tertikam  oleh  karena  pemberontakan  kita,  dia  diremukkan  oleh  karena
kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya,
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53:3-5

Sembuhkanlah aku, ya TUHAN, maka aku akan sembuh; selamatkanlah aku, maka aku akan
selamat, sebab Engkaulah kepujianku! Yeremia 17:14

Sebab  Aku  akan  mendatangkan  kesembuhan  bagimu,  Aku  akan  mengobati  luka-lukamu,
demikianlah  firman  TUHAN,  sebab  mereka  telah  menyebutkan  engkau:  orang  buangan,
yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Yeremia 30:17

Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku
akan menyembuhkan mereka  dan akan menyingkapkan kepada mereka  kesejahteraan  dan
keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia 33:6
Tetapi  kamu  yang  takut  akan  nama-Ku,  bagimu  akan  terbit  surya  kebenaran  dengan
kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu
lepas kandang. Maleakhi 4:2

Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit,  baiklah ia memanggil  para penatua jemaat,
supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan
doa  yang  lahir  dari  iman  akan  menyelamatkan  orang  sakit  itu  dan  Tuhan  akan
membangunkan  dia;  dan  jika  ia  telah  berbuat  dosa,  maka  dosanya  itu  akan  diampuni.
Yakobus 5:14-15

Janji-janji untuk Kekuatan untuk Melakukan Kehendak Allah

Nantikanlah  TUHAN!  Kuatkanlah  dan  teguhkanlah  hatimu!  Ya,  nantikanlah  TUHAN!
Mazmur 27:14

Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang



sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya,  jauh
lebih besar dari  pada penderitaan kami.  Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak
kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4:16-18

Janganlah kita jemu-jemu berbuat  baik,  karena apabila  sudah datang waktunya,  kita akan
menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6:9

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13

Karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaan-Nya. Filipi 2:13

Tetapi  jawab  Tuhan  kepadaku:  "Cukuplah  kasih  karunia-Ku  bagimu,  sebab  justru  dalam
kelemahanlah  kuasa-Ku  menjadi  sempurna."  Sebab  itu  terlebih  suka  aku  bermegah  atas
kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12:9

Janji-janji Tentang Menjadi Saksi Bagi Allah

Janganlah  gentar  dan  janganlah  takut,  sebab  memang  dari  dahulu  telah  Kukabarkan  dan
Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksi-Ku! Adakah Allah selain dari pada-
Ku? Tidak ada Gunung Batu yang lain, tidak ada Kukenal! Yesaya 44:8
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.
Yesaya 60:1

Dan  semuanya  ini  dari  Allah,  yang  dengan  perantaraan  Kristus  telah  mendamaikan  kita
dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 2
Korintus 5:18

Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: "Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada
siapa  pun  engkau  Kuutus,  haruslah  engkau  pergi,  dan  apa  pun  yang  Kuperintahkan
kepadamu, haruslah kausampaikan. Yeremia 1:7

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kisah Para Rasul 1:8

Tetapi  kamulah  bangsa  yang  terpilih,  imamat  yang  rajani,  bangsa  yang  kudus,  umat
kepunyaan Allah sendiri,  supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari
Dia,  yang telah memanggil  kamu keluar  dari  kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.  1
Petrus 2:9

Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada segala
waktu  untuk  memberi  pertanggungan  jawab  kepada  tiap-tiap  orang  yang  meminta
pertanggungan  jawab  dari  kamu  tentang  pengharapan  yang  ada  padamu,  tetapi  haruslah
dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3:15.
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