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SABAT



Sabat ת) בָּ (שַׁ

 Kata Sabat digunakan 111 kali dalam
Alkitab Ibrani: 

– 47 x dalam Torah (Kel 16.23)

– 32 x dalam kitab para Nabi (Am 8.5)

– 30 x dalam kitab-kitab Sejarah (Yeh 20.12)

– 1  x dalam Mazmur (92.1)

– 1 x dalam Ratapan (2.6)



Sabaton תֹון) בָּ (שַׁ

 Sabaton yang berakar dari Sabat digunakan
11 kali dalam Alkitab Ibrani (Kel 16.23; 
31.15; Im 23.24, 39) dalam arti ‘perhentian
(penuh)’, dan 1 kali digunakan dalam kaitan
dengan tahun Sabat (Im 25.6)

 Ada lagi istilah Sabat sabaton (Kel 32.5; Im
23.3, 24), yang juga dirayakan pada Yom 
Kippur (hari Pendamaian, Im 16.31; 23.32), 
dan terkait dengan tahun Sabat (Im 25.4)



Arti kata Sabat ת) בָּ (שַׁ
 Kata Sabat pertama kali digunakan dalam

Kel 16.23 terkait dengan turunnya Manna:

Lalu berkatalah Musa kepada mereka: ”Inilah
yang dimaksudkan Tuhan: Besok adalah hari
perhentian penuh, sabat yang kudus bagi
Tuhan

 Maknanya sering dikaitkan dengan verba

שבת yang berarti ‘berhenti’ (dalam bentuk

Hifil: ‘menghentikan, mengakhiri’)



Masalah asal-usul
 Beberapa hipotesis:

– Penanggalan Babel: dikaitkan dengan
sab/pattu(m), namun hari ini adalah hari ke-
15 (bulan purnama)

– Suku Keni: terkait larangan menyalakan api
pada Sabat (Kel 35.3; bd. Bil 15.32)

– Sosio-ekonomis: gejala yang nyaris universal, 
hari istirahat dalam konteks masyarakat
agraris kuno, atau dalam siklus hari pasar

 Inovasi yang berawal dari Israel kuno?



Perintah Sabat

Ingatlah dan
kuduskanlah hari
Sabat: enam hari
lamanya engkau akan
bekerja dan melakukan
segala pekerjaanmu, 
tetapi hari ketujuh
adalah hari Sabat
Tuhan, Allahmu

(Kel 20.8-9a)

ת בָּ ָּ֖֜ שַׁ הַׁ ֛כֹו֩ר  ֹוםזָּ ֥֨ ֶאת־י 

ו ֽׁ֗ ְדש  ְֹלקַׁ

ד   ֲעֹבֹ֔ ַׁ י֙ם ת  ִ֣ שת יָּמ  ֵׁ֤ ש 

יתָּ  ש   ך  ְועָּ אְכֶת  ל־ְמלַׁ כָּ

י  ָּ֖֜ יע ֹ֔ ְשב  ת ְו֙יֹו֙ם הַׁ בָּ  שַׁ

ִ֣ה  יהוָּ יךלַׁ ֱאֹלֶה ֽׁ֗



Mengapa Sabat?

Sebab enam hari lamanya
Tuhan menjadikan langit
dan bumi, laut dan segala
isinya, dan Ia berhenti
pada hari ketujuh; 

itulah sebabnya
Tuhan memberkati hari
Sabat dan
menguduskannya. 

(Kel 20.11)

Sebab haruslah kauingat, 
bahwa engkau pun dahulu
budak di tanah Mesir dan
engkau dibawa keluar dari
sana oleh Tuhan, Allahmu
dengan tangan yang kuat
dan lengan yang teracung; 
itulah sebabnya Tuhan, 
Allahmu, memerintahkan
engkau merayakan hari
Sabat (Ul 5.15)



TUHAN Pencipta ‘berhenti’

Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan
pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia
pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah
dibuat-Nya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh
itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah
Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang 
telah dibuat-Nya itu.

(Kej 2.2-3)



Hari ketujuh yang diberkati

 Hari ketujuh dalam sistem waktu Babel 
adalah hari ‘buruk’ (juga hari ke-14, 19, 
21, 28)

 Bertolak belakang dengan sistem
penanggalan ‘bulan’ di Babel, Sabat tidak
tergantung pada peredaran dan
penampakan bulan



“The seventh day is the very first thing to be 
hallowed in Scripture, to acquire that special status 
that properly belong to God alone. In this way 
Genesis emphasizes the sacredness of the 
Sabbath. Coupled with the threefold reference to 
God resting from all his work on that day, these 
verses give the clearest of hints of how man 
created in the divine image should conduct himself 
on the seventh day” (Gordon J. Wenham)

 Manusia yang diciptakan seturut gambar Allah 
berpartisipasi dalam kebebasan yang Tuhan
anugerahkan dari jerih lelah dalam kerja, maka
mengakui Dia sebagai Pencipta`



Kerja bebas vs. kerja paksa

 Perintah Sabat dalam kitab Ulangan (5.15) 
menekankan dimensi pembebasan dari
perbudakan yang dapat terjadi dalam kerja: 
reinterpretasi ini pada dasarnya selaras
dengan penekanan dimensi kemanusiaan dan
‘kemakhlukan’ yang terdapat Perintah Sabat
versi kitab Keluaran

 Kerja paksa yang pernah dialami Israel 
diperhadapkan dengan kerja ‘bebas’ yang 
memanusiakan kerja (humanitarian agenda)!



Sabat dalam Kitab Perjanjian

 Kitab Perjanjian (Kel 20.22-23.33) 
memuat berbagai aturan, termasuk Sabat
yang visinya sejajar dengan Ul 5.14: 
semua, manusia dan makhluk hidup
lainnya, harus diberi kesempatan untuk
“melepas lelah” (Kel 23.12)



Tahun Sabat

 Tatanan Sabat diberlakukan bukan hanya
mencakup siklus mingguan tetapi juga 
tahunan (Im 25.1-7): tahun ketujuh (sabat) 
menjadi perhentian bagi tanah dan apa saja
yang tumbuh pada tahun Sabat
diperuntukkan bagi para budak, orang asing, 
ternak, dan binatang liar

 Siklus yang disebut Yobel didasarkan pada
prinsip Sabat (7 x 7 tahun): intinya
kepemilikan pusaka oleh Tuhan dan
keberpihakan kepada kaum miskin



Sakralnya Sabat

 Sabat tetap diberlakukan meskipun pada
masa membajak dan menuai (Kel 34.21)

 Sabat diyakini sebagai “tanda” (TB-LAI: 
‘peringatan’) turun-temurun antara TUHAN 
dan umat-Nya 

 Sabat adalah “perjanjian kekal” (ית ְבר  

ם Kel ,עֹולָּ  31.16)

 Hukuman mati bagi pelanggarnya (Kel
31.14)!



Pengingkaran

 Visi kemanusiaan dan kemahkhlukan Sabat tidak jarang
diingkari, seperti yang dikecam para nabi

 Amos (8.5-6):

Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, 

dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini dan
berpikir: ”Bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh
menjual gandum dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya
kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan efa, 
membesarkan syikal, berbuat curang dengan neraca palsu, 

supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang 
yang miskin karena sepasang kasut; dan menjual terigu
rosokan?”



 Yesaya (1.13):

Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak
sungguh, 

sebab baunya adalah kejijikan bagi-Ku. 

Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat

atau mengadakan pertemuan-pertemuan, 

Aku tidak tahan melihatnya, 

karena perayaanmu itu penuh kejahatan. 



Sabat, tanda umat perjanjian

 Dalam nubuat Yehezkiel di Pembuangan
Babel, Sabat menjadi penanda kesetiaan
pada perjanjian TUHAN:

Akulah Tuhan, Allahmu: Hiduplah menurut
ketetapan-ketetapan-Ku dan lakukanlah
peraturan-peraturan-Ku dengan setia, 
kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, sehingga itu
menjadi peringatan di antara Aku dan kamu, 
supaya orang mengetahui bahwa Akulah
Tuhan, Allahmu (Yeh 20.20)



Pemulihan
 Trito Yesaya (58.13-14):

Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat

dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus-Ku; 

apabila engkau menyebutkan hari Sabat ”hari kenikmatan”, 

dan hari kudus Tuhan ”hari yang mulia”; 

apabila engkau menghormatinya dengan tidak
menjalankan segala acaramu

dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata

omong kosong, 

maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, 

dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-
bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan



Jebakan ‘legalisme’
 Di era Imperium Persia, pelanggaran Sabat

ditangani dengan keras dan tegas: Nehemia
mengultimatum para pelaku bisnis yang 
melanggar kekudusan Sabat: transaksi di 
gerbang kota dihentikan dengan menutup
pintu-pintunya sampai Sabat berlalu (Neh
13.15-22)

 Sabat kemudian diatur secara sangat
terperinci sehingga semangat
pembebasannya mudah terperosok ke dalam
legalisme



Qumran

 Dokumen Damaskus (kr abad I SM) 
menyebut berbagai larangan Sabat:
– Berjalan lebih dari 1000 hasta

– Makan sesuatu yang dipersiapkan pada Sabat

– Minum di luar lingkungan komunitas

– Menciduk air ke bejana apa pun

– Memakai parfum

– Mengangkat batu di rumah

– Menolong hewan yang melahirkan

– Menolong hewan yang jatuh ke sumur

– Berhubungan seksual



Yudaisme Rabinik
 Dalam Misnah terdapat berbagai rincian

aturan yang menjaga kekudusan Sabat:

– Ada 39 kegiatan yang dilarang pada hari
Sabat (mis. menanam, memanen, mengirik, 
menggiling, membuat adonan, menyalakan
api, memasak)

– Sabat diyakini sebagai garis batas antara
umat Yahudi dan goyim

– Rabi Simeon ben Laqish: goyim yang 
memelihara Sabat pantas dihukum mati!



Yesus dan Sabat

 Kitab-kitab Injil menunjukkan Yesus
beribadah di sinagoge pada hari Sabat, 
“menurut kebiasaan-Nya” (Luk 4.16)

 Keempat Injil menceritakan kisah-kisah
“pelanggaran” Yesus terhadap Sabat:

– Pada saat Ia dikritik karena membiarkan para 
murid memetik gandum, Ia menegaskan: 
“Hari Sabat diadakan untuk manusia dan
bukan manusia untuk hari Sabat” (Mrk 2.25)



– Ada 7 mujizat penyembuhan yang dilakukan
Yesus: ketika Ia menyembuhkan orang yang 
mati tangannya sebelah, Ia menegaskan: 
“Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, 
berbuat baik atau jahat, menyelamatkan
nyawa orang atau membunuh” (Mrk 3.4; 
bertentangan dengan aturan Rabinik yang 
hanya mengizinkan tindakan darurat yang 
menyelamatkan nyawa orang (m. Yoma 8.6)



Kembali ke visi semula

 Meskipun memicu kontroversi mengenai
halakhah terkait Sabat, Yesus pada
dasarnya tidak membatalkan Sabat
melainkan mengembalikan tujuannya
seperti semula: Sabat sejak penciptaan
diperuntukkan sebagai hari perhentian
penuh sukacita



Sabat di gereja perdana

 Komunitas Kristen pertama di Yerusalem
terdiri dari orang-orang Yahudi yang 
niscaya merayakan Sabat: Kekristenan
belum dilihat sebagai agama baru
melainkan mazhab Mesianik dalam
Yudaisme

 Para rasul, termasuk Paulus, merayakan
Sabat di sinagoge, “seperti biasa” (Kis
17.2)



Konsili Yerusalem
 Kontroversi yang berkembang sebagai

konsekuensi masuknya Injil ke lingkungan
non-Yahudi didiskusikan dan diputuskan
dalam konsili pertama di Yerusalem (Kis 15): 
keputusan yang diambil terkait dengan
makanan yang dipersembahkan kepada
berhala, percabulan, darah, daging binatang
yang mati tercekik (15.29) tetapi tidak
menyinggung sama sekali tentang Sabat

 Jemaat perdana masih merayakan Sabat
seperti umat Yahudi!



Hari pertama (Minggu)

 Terdapat kontinuitas dengan umat Yahudi
dalam ibadah Sabat tetapi jemaat mula-mula
sebagai umat Israel baru juga bertemu pada
hari pertama untuk merayakan Kebangkitan
Kristus (Mrk 16.2; Mat 28.1; Luk 24.1; Yoh
20.1)

 Hari Tuhan (κυριακῇ ἡμέρᾳ) yang dimaksud
dalam kitab Wahyu (1.10) agaknya mengacu
pada kebiasaan “baru” ini di antara jemaat-
jemaat Kristen (R. Bauckham)



Pasca Perjanjian Baru

 Ignatius dari Antiokhia: dengan tegas
menolak Yudaisme dan praktik-praktik
keYahudian (termasuk Sabat)

 Konsili Laodikia (380) menolak praktik-
praktik Yudaisme termasuk istirahat di hari
Sabat: perayaan “Sabat” Kristen bukanlah
dengan berdiam diri tanpa kerja
melainkan dengan beribadah merayakan
penciptaan dunia oleh Kristus



 Yustinus Martir: hukum baru menuntut
agar kita merayakan Sabat terus-menerus
dengan berhenti melakukan kejahatan; 
demikianlah seharusnya perayaan sabat
sejati di hadapan Allah

 Tertulianus: kita memelihara Sabat
dengan berhenti dari perhambaan tidak
hanya pada hari ketujuh tetapi setiap
waktu



 Origenes: Sabat bukan hari istirahat
karena Tuhan tidak mengenal lelah

 Sabat berbeda dengan hari Tuhan: 
peristiwa pencurahan Manna tak lain dari
roti yang turun dari surga dan karena itu
lebih unggul daripada Sabat



 Tanggal 3 Maret 321, Kaisar Konstantinus
mengeluarkan aturan mengenai hari
Minggu sebagai hari istirahat (kecuali bagi
para petani)


