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LAMPIRAN 2 

 

Penerapan Kalender Yahudi pada Kalender Romawi/Masehi dari petunjuk waktu yang tepat Kesaksian 

para nabi, perumpamaan dan upacara bayangan 
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Keterangan Kalender Romawi/Masehi: 

1. Tanggal 23 September 2027 merupakan dasar tanggal awal bulan 7 kalender Yahudi pada kalender 

Romawi/Masehi: 

Sesuai pencantuman petunjuk Victor T. Houteff pada gambar bagan Tahun Suci dan Perayaan-

Perayaannya buku Tanya Jawab jilid 3 pertanyaan no. 50 akhir bulan 6 kalender Yahudi jatuh 

tanggal 22 September dan hari berikutnya awal bulan 7 kalender Yahudi pada kalender 

Romawi/Masehi jatuh pada tgl 23 September 2027). 
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2. Hari Sabtu atau Sabat Tanggal 2 Oktober 2027 merupakan hari ke 10 bulan yang pertama atau 

bulan yang ke tujuh kalender Romawi/Masehi, disimpulkan dari: 

• Imamat 23:26 : TUHAN berfirman kepada Musa: 

• Imamat 23:27 : Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; 

kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan 

mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. 

• Imamat 23:32 : Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus 

merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal sembilan bulan itu, dari 

matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. 

• Keluaran 12:3 : Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Pada tanggal sepuluh bulan ini 

(bulan yang pertama) diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum 

keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. 

 

3. Tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 6 Oktober 2027 adalah perintah 

mengurung/memisahkan domba hari ke 10 sampai dengan hari ke 14 kalender Romawi/Masehi, 

sebagaimana yang dikatakan dalam Keluaran 12:6 : Kamu harus mengurungnya sampai hari yang 

keempat belas bulan ini; lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada 

waktu senja. 

Dari kewajiban dari hari ke 10 sampai dengan hari ke 14 tersebut jika disesuaikan dengan 

pemahaman kita tentang tahapan peristiwa penuaian dari sidang Laodikea dapat disimpulkan 

kepada pemeteraian 144.000 yaitu dimulai Yehezkiel 9 dengan pembubuhan tanda di dahi dari 

buah pertama (dari sidang Laodikea). 

4. Tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 10 Oktober 2027 adalah waktu contoh saingan mereka 

144.000 mengalami kesusahan Yakub sebagaimana contohnya dahulu sesuai gambar bagan Tahun 

Suci dan Perayaan-perayaannya Yesus mengalami aniaya dalam kekuasaan manusia hari ke 15 

sampai dengan hari ke 18 pada bulan yang pertama, penyimpulan ini didasarkan kepada : 

• Keluaran 12:5 : Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun; kamu boleh 

ambil domba atau kambing. 

• Keluaran 12:6 : Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan ini; lalu 

seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. 

Ayat ini menubuatkan kepada Yesus yang akan mengalami aniaya dan sesuai yang telah 

dipahami seluruh dunia Kristen bahwa Yesus mengalami aniaya kekuasaan manusia dari hari 

Kamis sampai dengan hari minggu Ia bangkit. 

5. Tanggal 10 Oktober 2027 hari 144.000 bersama-sama dengan anak domba di gunung Sion 

merupakan contoh saingan dari hari ke 18 bulan yang pertama hari kemenangan Yesus saat bangkit 

dari kematian, penyimpulan ini didasarkan kepada: 

• Imamat 23:9 : TUHAN berfirman kepada Musa: 
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• Imamat 23:10 : Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila kamu 

sampai ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus 

membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. 

• Imamat 23:11 : dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan TUHAN, supaya 

TUHAN berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu. 

• Imamat 23:12 : Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu kamu harus mempersembahkan seekor 

domba berumur setahun yang tidak bercela, sebagai korban bakaran bagi TUHAN. 

Sesuai dengan cerita pengalaman bangsa Israel, tibanya mereka di tanah Kanaan adalah 

merupakan akhir misi atau kemenangan dari panjangnya perjalanan keluar dari Mesir. 

6. Tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 13 Oktober 2027 adalah jangka waktu perintah 

melaksanakan hari raya pondok daun kalender Romawi/Masehi dari kalender Yahudi hari ke 15 

sampai dengan hari ke 21 bulan pertama atau bulan yang ketujuh: 

• Keluaran 12:18, 19: 18 Dalam bulan pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu pada 

waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak meragi, sampai kepada hari yang kedua puluh 

satu bulan itu, pada waktu petang. 19 Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, 

sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu  harus dilenyapkan dari antara 

jemaah Israel, baik ia orang  asing, baik ia orang asli. 

• Imamat 23:29 : Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan 

berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. 

• Imamat 23:5 : Dalam bulan yang pertama, pada tanggal empat belas bulan itu, pada waktu 

senja, ada Paskah bagi TUHAN. 

• Imamat 23:6 :  Dan pada hari yang kelima belas bulan itu ada hari raya Roti Tidak Beragi bagi 

TUHAN; tujuh hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. 

• Imamat 23:34 : Katakanlah kepada orang Israel, begini: Pada hari yang kelima belas bulan yang 

ketujuh itu ada hari raya Pondok Daun bagi TUHAN tujuh hari lamanya. 

7. Pembantaian lalang dan sekam dari antara gandum terlaksana pada tanggal 11 Oktober sampai 

dengan tanggal 13 Oktober 2027 merupakan kalender Romawi/Masehi dari hari ke 19 bulan ke 

tujuh, satu hari setelah 144.000 bertemu dengan anak domba di gunung Sion.  

Oleh karena perayaan Paskah dan perayaan pondok daun sebagaimana bangsa Israel dahulu adalah 

merupakan suatu perayaan upacara kemenangan penyelesaian perjalanan tiba di tanah Kanaan dan 

merupakan perayaan hasil seluruh pengumpulan pertanian, maka walaupun pada jangka waktu 7 

hari tersebut terdapat aniaya yang didapat 144.000 dan adanya pembantaian mereka yang tidak 

luput dari dalam sidang Laodikea, namun oleh karena telah dijanjikan sebagaimana kitab Yeremia 

30:7 bahwa mereka 144.000 akan diselamatkan, maka adanya aniaya kepada yang selamat dan 

pembantaian kepada yang tidak layak tersebut dapat disimpulkan sebagai bagian dari kemenangan 

mereka 144.000. 
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8. 50 hari sesudah Sabat itu (sesudah hari ke 18 bulan ketujuh) perintah untuk membawa berkas 

persembahan yang baru (buah-buah kedua) kepada Tuhan: 

Imamat 23:15, 16 : 15 Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu 

waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap tujuh minggu; 16 sampai 

pada hari sesudah sabat yang ketujuh kamu harus hitung lima puluh hari; lalu kamu harus 

mempersembahkan korban sajian yang baru kepada TUHAN. 

 


