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Hari Perhentian

Cuba kita bayangkan, kita kena kerja sepanjang 
masa tujuh hari seminggu untuk seumur hidup 
tanpa rehat-rehat. Kehidupan akan menjadi 

monotonos dan melelahkan. Kita memerlukan istirehat 
sekali-sekala. Itulah sebabnya kita tidur pada waktu 
malam, bercuti pada hujung minggu dan mengambil 
cuti panjang.

Sehingga Tuhan sendiri, setelah menciptakan alam 
semesta, memberhentikan kerjaNya. “Ketika Tuhan 
pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang 
dibuatNya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari 
segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatNya 
itu” (Kejadian 2: 2).

Tuhan tidak perlu berehat seperti mana yang 
diperlukan manusia. Ini disebabkan Ia adalah 
mahaberkuasa dan sekali-kali tidak akan berasa letih. 
Tetapi, atas prihatinNya kepada makhluk-makhluk 
ciptaanNya, Ia telah berhenti dari kerja, menginstitusikan 
pusingan mingguan dan mempergunakan hari ketujuh 
sebagai prototaip.
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Tuhan telah mengetepikan hari terakhir dalam 
setiap minggu untuk kita berhenti dan beristirehat 
daripada rutin mingguan kita. Hari perhentian ini 
dinamakan Hari Sabat.

Tuhan telah memerintahkan kepada umat 
manusia untuk memegang Hari Sabat sebagai hari 
khas perhentian: “Enam hari lamanya engkau akan 
bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi 
hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Tuhanmu; 
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau 
atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, 
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, 
atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang 
manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, 
supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan 
berhenti seperti engkau juga” (Ulangan 5: 13, 14).

Pencipta kita mengasihi kita dan mengetahui 
bahawa kita perlu dipulihsegarkan semula selepas enam 
hari bekerja dengan tungkus-lumus. Ia tidak ingin 
melihat barangsiapa pun terlalu lesu di dalam kerja. 

Tuhan Yesus memberitahu kita bahawa sewaktu 
Tuhan menetap dan memerintah akan pegangan 
Sabat, Ia sebenarnya berfikir bagi kita. “Hari Sabat 
diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk 
hari Sabat” (Markus 2: 27). Ia menciptakan Sabat 
untuk kita. Betapa berharganya karunia ini daripada 
Pencipta kita!
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Hari Ketujuh

Alkitab dengan sejelas-jelasnya memberitahu 
kita bahawa Sabat adalah hari ketujuh dalam 
satu minggu. Di dalam dunia barat, ianya 

adalah hari Sabtu. Pada hakikatnya, konsep pusingan 
minggu bermula semenjak minggu pertama dalam 
sejarah, yakni minggu Penciptaan yang mengandungi 
tujuh hari, termasuk Hari Perhentian. Tuhan telah 
mengetepi-tetapkan hari terakhir setiap minggu 
sebagai Sabat.

Tuhan sekali-kali tidak pernah memberi perintah 
akan ibadah Ahad. Ianya adalah rekaan manusia. 
Emperor Roma, Constantine yang secara rasminya 
mengubahkan hari perhentian daripada hari Sabtu 
kepada hari Ahad. Pada hari ini, ianya menjadi satu 
tradisi yang meleluasa dalam alam kristian.

Memandangkan Tuhan tidak mengubahkan hari 
Sabat, maka kita harus tetap memegang hari Sabat 
pada hari Sabtu, yakni hari ketujuh dan bukan pada 
hari Ahad, yaitu hari pertama. Tuhan Yesus kita turut 
memegang hari Sabat. Sebagai salah satu hukum di 
dalam kesepuluh Firman, hari Sabat merupakan 
satu hari di mana kesemua umat Kristian perlu 
pegangkan. Berbahagialah mereka yang memegang 
dengan sesungguh hukum-hukum perintah Tuhan!
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wwwww 

Ahad  •  Hari Pertama

Isnin  •  Hari Kedua

Selasa  •  Hari Ketiga

Rabu  •  Hari Keempat

Khamis  •  Hari Kelima

Jumaat  •  Hari Keenam

Sabtu / Sabat •  Hari Ketujuh

wwwww
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Kejadian 2: 1-3 

wwwww

Demikianlah diselesaikan langit  
dan bumi dan segala isinya.

Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah  
menyelesaikan pekerjaan yang  

dibuatNya itu, 
berhentilah Ia pada hari ketujuh  

dari segala pekerjaan 
yang telah dibuatNya itu.

Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh  
tu dan menguduskannya,

kerana pada hari ketujuh itu 
dan menguduskannya, 

kerana pada hari itulah Ia berhenti 
dari segalapekerjaan penciptaan yang 

telah dibuatNya itu

 wwwww



06 |  Hari Sabat - Hari Perhentian Yang Kudus

Hari Dedikasi

Tuhan telah menetapkan hari Sabat sebagai 
hari yang kudus, tidak seperti keenam-enam 
hari yang lain. “Lalu Tuhan memberkati hari 

ketujuh itu dan menguduskannya, kerana pada hari 
itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan  
yang telah dibuatNya” (Kejadian 2: 3). Ini seolah-olah 
Tuhan mengecap tandatanganNya pada hari tersebut 
dan memanggil itu sebagai hariNya.

Tuhan memerintah umatNya agar memperingati 
hari Sabat dan menjadikan itu sebagai hari perhentian 
“hari Sabat, Tuhan, Tuhanmu”. Walaupun Tuhan 
menetapkan hari Sabat untuk manusia, kita mempunyai 
tanggungjawab untuk mengetepikan juga hari tersebut 
sebagai hari Tuhan. Kita seharusnya beristirehat 
pada hari tersebut sama seperti dilakukan Tuhan. 
Menghormati hari tersebut ialah menghormati Tuhan.

Disebabkan hari Sabat adalah kepunyaan 
Tuhan, maka kita harus mengkhususkan hari yang 
istimewa ini untukNya dengan melakukan segala yang 
menyenangkanNya. Tuhan sendiri telah memberi 
arahan tentang cara-cara yang betul untuk memegang 
hari tersebut: “Tidak menginjak-injak hukum Sabat dan 
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tidak melakukan urusanmu pada hari kudusKu; apabila 
engkau menyebutkan hari Sabat “hari kenikmatan” dan 
hari kudus Tuhan “hari yang mulia” …menghormatinya 
dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan 
tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong” 
(Yesaya 58: 13).

Kedengaran seperti banyak peraturan ? Tidaklah 
sedemikian. Ianya adalah hari ‘kenikmatan’ ~ suatu 
hari yang bahagia dan gembira. Dengan mengikuti 
perintah Tuhan, kita boleh merenungi betapa agung dan 
maha penyayang Tuhan kita dan betapa istimewanya 
kita ini di mataNya. Kita boleh menjadikan setiap 
Sabat itu penuh bermakna seandainya kita belajar 
mengetepikan keutamaan-keutamaan peribadi kita 
dan memperbaharui komitmen kita kepada Bapa 
Surga yang kekasih. Justeru itu, mengapa tidak 
menganggap Sabat sebagai meluangkan ‘masa kualiti’ 
dengan Bapa kita ? 
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Hari Peringatan

Pada hari Sabat, kita sepatutnya memperingati 
keperkasaan kerja Penciptaan, di samping Dia 
menjadikan hari ketujuh kudus. Justeru itu, 

hari perhentian mingguan ini adalah suatu masa 
untuk kita memperingati asal-usul kita. Kita adalah 
dari Tuhan dan Dia menciptakan kita menjadi sama 
seperti Dia. Dengan adanya ini di dalam pemikiran, 
maka kita akan menjalani kehidupan satu lagi minggu 
dengan mentaati Firman Tuhan.

Sewaktu memerintahkan umat Israel memegang 
hari Sabat, Tuhan berfirman kepada umat untuk 
memperingati bagaimana Tuhan melepaskan mereka 
daripada perhambaan di tanah Mesir “Sebab haruslah 
kauingat, bahawa engkau dahulu pun budak di 
tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana 
oleh Tuhan, Tuhanmu dengan tangan yang kuat 
dan lengan yang teracung; itulah sebabnya Tuhan, 
Tuhanmu, memerintahkan engkau merayakan hari 
Sabat” (Ulangan 5: 15)
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Sedemikian juga Tuhan telah melepas-selamatkan 
kita, para pemercaya, daripada corak kehidupan 
penuh dosa di dalam tangan setan ke dalam janji 
kerajaan kekal Tuhan.

Melalui Sabat, Tuhan selanjutnya mengingatkan 
jemaah Israel bahawa mereka pada hakikatnya adalah 
kepunyaan Tuhan. “Hari-hari SabatKu juga Kuberikan 
kepada mereka menjadi peringatan di antara Aku dan 
mereka, supaya mereka mengetahui bahawa Akulah 
Tuhan, yang menguduskan mereka” (Yehezkiel 20: 12). 
Sabat merupakan suatu cara di mana Tuhan ingin 
memberitahu betapa istimewanya kita ini ~ kita 
adalah umat kepunyaanNya.
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Hari Beribadah

Di dalam jadual-jadual kerja kita yang sebegitu 
sibuk kita tidak mempunyai banyak masa 
yang dapat diluangkan untuk bersekutu 

secara rohani di dalam ketenangan dengan Tuhan. 
Justeru itu, Sabat merupakan masa terbaik untuk 
menghadap hadirat Tuhan. “Enam hari lamanya boleh 
dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh 
haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari 
pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu 
pekerjaan; itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat 
kediamanmu” (Imamat 23: 3).

Tuhan kita sendiri telah menunjukkan teladan 
memegang Sabat. “… dan menurut kebiasaanNya 
pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat” (Lukas 
4: 16). Rumah ibadat ialah satu tempat perhimpunan 
dan sembahyang. Adalah kebiasaan Tuhan untuk 
turut hadir dalam perhimpunan setiap hari Sabat.

Murid-murid Tuhan juga selalu menghadiri 
ibadah hari Sabat. Salah satu antara mereka ialah 
Paulus. “Seperti biasa hari Sabat berturut-turut ia 
membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari 
Kitab Suci” (Kisah Para Rasul 17: 2).
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 Pada hari tersebut, kita boleh juga mengadakan 
perhimpunan-perhimpunan doa. Sewaktu Paulus dan 
para penginjil lain tiba di sesuatu tempat yang tidak 
ada rumah ibadat, mereka akan berhimpun untuk 
menjalankan sembayang dan doa. “Pada hari Sabat, 
kami ke luar pintu gerbang kota. Kami menyusur ke tepi 
sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, 
yang sudah kami duga ada di situ; setelah duduk, kami 
berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada 
berkumpul di situ” (Kisah Para Rasul 16: 13). Doa adalah 
suatu corak ibadah dan pertemuan yang mendekatkan 
kita kepada Tuhan secara rohani. Justeru itu, Sabat 
adalah masa yang sangat baik untuk berdoa.
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Hari Pelayanan

Tuhan Yesus, juga murid-muridNya 
mempergunakan hari Sabat untuk melakukan 
kerja-kerja kebajikan. Tuhan pernah 

menyembuhkan seorang sakit pada hari Sabat. Pada 
satu hari Sabat lain. Ia juga menyembuhkan seorang 
perempuan yang lumpuh. Ia ingin memberitahu 
kesemua orang bahawa Tuhan membekali kelegaan 
kepada yang sakit. Justeru itu, Ia mendorong dengan 
berkata: “Kerana itu boleh berbuat baik pada hari 
Sabat” (Matius 12: 12).

Murid-murid Kristus juga berbuat baik pada hari 
Sabat. Mereka memberitakan khabar baik keselamatan 
Kristus, masih terdapat begitu ramai orang yang 
masih tidak ketahui akan mesej hairan tentang 
perlepasan Tuhan dari dosa. Dari itu, haruslah kita 
menjemput kawan-kawan dan jiran-jiran ke gereja 
untuk mendengar Injil.

Sewaktu ktia berhimpun untuk sembahyang, kita 
boleh berkongsi-kongsikan Firman Tuhan seorang 
dengan yang lain. Ini merupakan cara terbaik untuk 
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berbuat baik. Kita akan menemukan kekuatan dan 
pimpinan dalam kehidupan kita melalui nasihat dan 
dorongan bersama dengan Firman Tuhan.

Kita juga telah berdoa bagi mereka yang sakit dan 
mereka yang masih berada di dalam belenggu dosa 
agar Tuhan akan melepaskan mereka dan selamatkan 
mereka. Memandangkan Tuhan sangat senang hati 
menyembuhkan penyakit pada hari Sabat, maka 
sesungguhnya ianya juga amat menyenangkanNya 
dengan berdoa bagi penyembuhan fizikal dan rohani 
orang-orang lain.
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Hari Pemberkatan

“Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu” (Kejadian 
2: 3). Hari Sabat ialah hari penuh berkat. Kita 
akan menerima berkat-berkat setiap minggu 

seandainya kita memegang hari Sabat.

Sewaktu umat Israel tinggal di padang gurun, 
Tuhan akan memberikan kepada mereka dua kali lipat 
jumlah makanan dari langit pada setiap hari keenam 
agar mereka tidak perlu bekerja untuk mendapatkan 
makanan pada hari Sabat.

Pada hari ini, begitu ramai mereka yang turut 
bersaksi bagaimana Tuhan memberkati secara 
melimpah-limpah apabila mereka ketepikan kerja 
sendiri untuk memegang hari Sabat. Sewaktu kita 
memegang hari Sabat dengan penuh iman, Tuhan 
akan memberkati segala keperluan kita. Berhenti dari 
kerja pada hari Sabat adalah seperti menikmati cuti 
dengan gaji, tambahannya lebih baik daripada itu lagi.

Ditambahkan pada semua tersebut, kita akan 
menerima berkat rohani Tuhan, yang pada hakikatnya 
adalah jauh lebih berharga daripada pembekalan material. 
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Tuhan berjanji kepada setiap yang menghormati hari 
Sabat: “Engkau akan bersenang-senang kerana Tuhan, 
dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak 
bukit-bukit di bumi dengan kenderaan kemenangan; 
Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka 
Yakub, bapa leluhurmu” (Yesaya 58: 14). Tuhan sendiri 
beserta dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, 
penghiburan, kekuatan dan kerajaan muliaNya ~ 
kesemuanya akan menjadi milik abadi kita.
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Hari Pengharapan

Sabat masa kini mengarahkan kita kepada istirehat 
perhentian yang bakal kita terima suatu hari 
nanti. “Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, 

hari ketujuh, bagi umat Tuhan. Sebab barangsiapa 
telah masuk ke tempat perhentianNya, ia sendiri telah 
berhenti dari segala pekerjaanNya, sama seperti Tuhan 
berhenti dari pekerjaanNya” (Ibrani 4: 9, 10).

Seperti mana Tuhan berhenti dari kerja 
penciptaanNya dan seperti mana juga kita berhenti 
kerja daripada kerja-kerja mingguan kita, pada suatu 
hari nanti, para pemercaya Tuhan akan juga beristirehat 
pada pangkuanNya. Sewaktu kita sampai di rumah 
tersebut, kita akan berhenti dari segala jerih payah 
dan kedukaan hidup kini, malahan akan menikmati 
perhentian sejati sampai selama-lamanya.

Hari ini, kita ketemukan perhentian ini di 
dalam Yesus Kristus. Oleh pengorbananNya, Dia 
telah membukakan pintu kerajaan Sorga; melalui 
kekuasaanNya, kita boleh hidup seperti warga kerajaan 
Sorga; oleh jaminanNya, kita beroleh damai sejahtera 
tatkala di dalam kekecohan. Dia akan memimpin kita 
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sepanjang jalan sampai kepada perhentian kekal jika 
kita bersandar dan mentaatiNya pada setiap waktu.

Justeru itu, setiap hari Sabat adalah hari di mana 
kita berterima kasih kepada Juruselamat kita dan 
mengarahkan pandangan penuh harapan kita kepada 
rumah kekal kita. Marilah kita menanti-harapan 
hari tersebut di mana kita beristirehat dalam sorga 
sementara kita memegang hari perhentian di bumi!


