
PRINSIP 
Sabat artinya berhenti/beristirahat. Salah satu alasan Sabat ada adalah karena Tuhan menguduskan hari ketujuh. 
Sabat ada karena Tuhan ingin orang Israel mengingat siapa mereka dulu. Di masa kini, Sabat adalah waktu kita 
mengingat siapa kita dulu, orang berdosa yang diselamatkan sehingga menjadi rekan sekerja Allah. 
 
APLIKASI 
1. Memahami bahwa Sabat adalah berhenti dan beristirahat di dalam Tuhan. 
2. Mengambil keputusan untuk membangun Sabat setiap hari dengan: 
- Merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita  
- Menyadari kasih karunia Tuhan  
- Menguatkan percaya kita kepada Tuhan  
- Kembali sepikir dengan Tuhan 
 
PERTANYAAN 
1. Apakah yang membuat kita bahagia dalam hidup? Mengapa hal tersebut sangat penting bagi kita? Apakah 
dengan mendapatkan hal tersebut, kita akan merasa puas dan tidak mencari kebahagiaan lagi? Sharingkanlah. 
 
2. Apakah kita memiliki waktu untuk berhenti dan beristirahat dalam Tuhan? Jika tidak, mengapa? Jika sudah, 
bagaimana biasanya kita melakukannya? Sharingkanlah. 
 
3. Apa yang akan kita lakukan minggu ini untuk memastikan kita bisa memiliki Sabat? 
 
RK20211003 
Andy S 
“Sabat: Kesempurnaan” 
 

Semua orang ingin hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, semakin sempurna di dalam seluruh bagian 
kehidupannya. Tetapi di dalam perjalanan mengejar semua kesempurnaan itu, kita seringkali mengalami masalah 
dan tekanan. Bukan hanya karena Covid tapi juga karena cepatnya perubahan yang terjadi, misalnya: 

• Perkembangan teknologi yang sangat cepat, sudah ada lagi yang baru, kita sampai keteteran.  

• Pendidikan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, jangan-jangan ijazah tidak lagi diperlukan di masa depan.  

• Market place juga terus berubah.  
Semua berubah dengan sangat cepat sehingga kita bingung dan kuatir akan masa depan kita.  
 

Karena itulah sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai pengertian Sabat. Bukan hari atau aturan untuk 
beribadah, tetapi pengertian Sabat yang kita pelajari lebih dari itu, sehingga kiranya akan membawa kita menuju 
pada keberhasilan sejati yang Tuhan sediakan bagi kita. 

 
Kejadian 2:1-3 
1 Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. 
2 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. 
3 Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan 
yang telah dibuat-Nya itu. 

 

Sabat artinya berhenti, istirahat. 
 

Mengapa Sabat ada? 
 

1| Karena Tuhan berhenti dan menguduskan hari ke-7 
 

Kejadian 1:3 
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan 
yang telah dibuat-Nya itu. 
 



Tuhan berhenti dan menguduskan hari ke-7. Kalau Tuhan saja berhenti, masakan sebagai umatNya kita terus 
berjalan sendiri tanpa Tuhan? Nanti kita berjalan bersama siapa, mengandalkan siapa? Karena itulah orang-orang 
Israel memutuskan mau meneladani dan menghormati Tuhan dengan berhenti pada hari yang ke-7 dan 
menguduskannya sebagai hari ibadah mereka kepada Tuhan.  
 

2| Untuk mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita 
 

Ulangan 5:15 
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. 

 

Sabat ada untuk mengingatkan bahwa dahulu orang Israel adalah budak di Mesir. Hidup mereka di sana sangat sulit. 
Hanya karena kasih dan kuat Allah yang menolong dan membebaskan bangsa Israel, sehingga mereka menjadi 
bangsa yang merdeka dan bisa berjalan sebagai bangsa pilihan Tuhan untuk menggenapi rencana Allah.  
Bagi kita, Tuhan mau kita mengingat bahwa kita dulu adalah orang-orang yang terikat dan terbelenggu dosa. 
Berhenti dari dosa saja tidak bisa, apalagi membebaskan diri dari dosa. Sampai Tuhan, karena kasihNya, memilih 
datang untuk mengampuni dan menyelamatkan kita, menebus kita di atas kayu salib. Dia memulihkan keadaan kita, 
menjadikan kita yang berpredikat orang berdosa menjadi anak Allah, bahkan menjadi rekan sekerja Allah.  
Sampai sekarang pun masih ada yang merasa diri tidak layak, merasa diri orang berdosa, belum merasa dirinya anak 
Allah, sehingga sulit disuruh memimpin doa. Itulah sebabnya kita memerlukan Sabat, untuk kita merenungkan: siapa 
kita dulu dan siapa kita sekarang – karena Tuhan telah membebaskan kita.  
Oleh karena itu bila ditanya, “Apakah kamu orang yang sudah dikuduskan Tuhan?” Bila kita sudah menerima Yesus, 
jawablah dengan mantap, “Ya, saya sudah dikuduskan Allah.” 



Bagaimana Sabat harus dijalankan? 
 

Orang Israel menjalankan Sabat dengan sangat ketat dan rumit.  
Ada banyak hal yang boleh/ tidak boleh dilakukan, misalnya:  
- Tidak boleh menulis atau menghapus lebih dari 2 huruf.  
- Tidak boleh membawa barang sehingga kunci diikatkan ke ikat pinggang tidak agar dianggap membawa barang.  
- Tidak boleh menyalakan/ mematikan lampu. 
- Sabat bukan hari libur. Mereka tidak boleh pergi jauh. Mereka berkumpul bersama keluarga terutama untuk 

merenungkan Taurat Tuhan dan apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk mereka.  
 

Sayangnya manusia cenderung terjebak membuat Sabat hanya menjadi peraturan agama saja: harus, wajib 
dilakukan dengan cara tertentu, kalau tidak dilakukan, itu dosa – tanpa mengerti maksud Tuhan di balik itu semua.  
Tetapi bagi kita yang sudah di dalam Kristus, peraturan Sabat tidak lagi memiliki kuasa untuk mendatangkan 
keselamatan/ hukuman buat kita. Kita tidak lagi dibenarkan atau dihukum karena Sabat, karena: 
- Kita menjadi kudus bukan karena melakukan Sabat tetapi karena karya Yesus atas kita.  
- Kita menjadi anak Allah bukan karena apa yang kita perbuat, tapi apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu 

salib.  
 

Salah satu ayat yang menguatkan:  
 

Kolose 2:13-14,16 
13 Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah 
bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, 
14 dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan-
Nya dengan memakukannya pada kayu salib: 
16 Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan 
baru ataupun hari Sabat; 

 

(ayat 14) Jadi seluruh tuntutan Hukum Taurat sudah digenapi di dalam hidup Yesus, dan seluruh hukuman kita akibat 
pelanggaran Taurat sudah ditanggung/ dipikul Yesus di atas kayu salib.  
(ayat 16) Hari Sabat sudah tidak punya kuasa untuk menentukan apa-apa dalam hidup kita, baik itu penghukuman 
atau keselamatan. Semuanya ditentukan hanya oleh kasih karunia Yesus bagi kita.  
 

Maksud Tuhan di Balik Sabat 
 

Apakah Sabat masih relevan bagi kita semua?  
Apakah Tuhan masih memiliki rencana bagi kita di balik pengertian Sabat? Ternyata masih.  
 

KESEMPURNAAN DARI PENCIPTAAN 
Puncak kesempurnaan dari penciptaan bukanlah manusia, tapi hari ke-7: 

Perhentian untuk menikmati kesempurnaan Sang Pencipta dan memuliakan Dia 
 

Di dalam Kejadian dikatakan bahwa Tuhan berhenti dan menguduskan hari yang ke-7. Angka 7 di dalam Alkitab 
sering dipakai untuk menggambarkan/ melambangkan kesempurnaan karena Tuhan berhenti mencipta di hari ke-7, 
karena semuanya sudah sempurna, sudah selesai diciptakan.  
 

Dari sini Tuhan memberi pesan kepada kita bahwa puncak kesempurnaan dari penciptaan itu bukan di hari ke-6, 
bukan saat manusia diciptakan. Mungkin kita berpikir bahwa kita adalah puncak dari segalanya, kitalah yang tertinggi 
dari semuanya. Tetapi tidak begitu. 
 

Puncak kesempurnaan adalah hari ke-7, yaitu pada waktu Tuhan membuatnya menjadi hari perhentian, hari 
beristirahat. Berhenti dan beristirahat di dalam Tuhan dan bersama Tuhan adalah untuk menikmati kesempurnaan 
dari Sang Pencipta seluruh alam semesta dan untuk memuliakan dia. Untuk bersekutu denganNya, mengenal Dia 
lebih lagi – di situlah puncak dari seluruh penciptaan mengalami kesempurnaan. Sehebat apa pun kita, kita tidak 
akan pernah sempurna sebelum kita berjumpa dengan Allah.  



Apa yang menentukan kebahagiaan kita hari-hari ini?  
 

• Berapa banyak uang yang kita miliki?  
Seharusnya uang membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Tetapi saat kita terlampau mencintai uang, memiliki 
banyak uang pun tidak pernah jadi cukup. Saat uang kita berkurang, kita panik, kebahagiaan kita terganggu. 
Sesuatu yang seharusnya membantu kita malah jadi mengontrol hidup kita.  
 

• Kesehatan?  
Kita ingin sehat tetapi apakah itu akhir dari segalanya? Saat kesehatan kita terganggu, kita kehilangan 
kebahagiaan, cemas, dan kuatir, apalagi kalau ada kematian pada orang yang kita sayangi atau bahkan juga 
kematian di dalam hidup kita sendiri. Kalaupun kita mati, kita ‘kan ketemu Tuhan. Tetapi kita sangat tidak mau 
mati, jangan-jangan sebenarnya kita tidak ingin bertemu Tuhan? 
 

• Pengakuan?  
Kita bahagia saat dipuji tetapi kehilangan kebahagiaan saat tidak diakui. 
 

• Penerimaan/Disayang? 
 

 

1| Di luar Tuhan, 
apa yang diharapkan mendatangkan kesenangan dalam hati kita,  

malah banyak mendatangkan masalah 
 
Saat semua yang kita anggap penting dan cintai kita kejar lebih daripada Tuhan, maka apa yang seharusnya menjadi 
kesenangan di hati kita malah mendatangkan banyak masalah. Apa yang seharusnya ada untuk bisa membantu hidup 
kita menjadi lebih baik, justru berubah menjadi sesuatu yang mendikte/ menguasai kita, dan menentukan apakah 
kita bahagia atau tidak.  
 

Kita boleh menjadi orang kaya, hebat, cantik, kuat, terkenal – tetapi semuanya bersifat sementara, bisa hilang 
sewaktu-waktu, tidak kekal.  
- Hanya saat kita bersekutu dengan Tuhan, diam di dalam hadiratNya, di situlah kita memperoleh kesempurnaan 

yang dari Tuhan.  
- Saat kita menikmati dan memuliakan Tuhan, di situ kekekalan dimulai, apa pun yang kita kerjakan nilainya kekal. 
 

2| Di luar Tuhan, semua tersesat 
 

Sebetulnya berhenti dan beristirahat saja sudah membuat orang menjadi lebih baik, ada banyak hal yang positif yang 
kita dapatkan, misalnya: kekuatan kita dipulihkan, kita keluar dari kejenuhan kita, kita bisa keluar dari usaha yang 
kita lakukan terus-menerus tetapi tidak menghasilkan buah supaya kita bisa belajar mengevaluasi semuanya. Itu 
baru berhenti dan beristirahat saja.  
- Tapi kalau kita berhenti dan beristirahat di dalam Tuhan, atau dengan kata lain memelihara Sabat di dalam hidup 

kita, membuat kita menyadari bahwa apapun yang terjadi, kita selalu diingatkan akan kesempurnaan yang 
Tuhan sudah sediakan dan berikan untuk kita.  

- Tanpa menyadari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita akan menjadi takut dan kuatir. Kita juga akan 
terseret dan capek karena mengejar apa yang dunia targetkan.   

- Tanpa menyadari kesempurnaan yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita semua menjadi manusia-manusia 
yang tersesat.  



Tanpa kita berhenti dan beristirahat maka: 
 

• Kita tidak bisa berhenti dari kekuatiran, ketakutan, kecemasan, kelelahan yang disebabkan standar 
kita sendiri 
Sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, tanpa sadar standar keberhasilan dunia bisa mewarnai pikiran 
kita juga: orang dikatakan berhasil kalau kekayaannya sekian, orang yang berhasil merk Hpnya ini, usia 40 sudah 
harus pensiun dini. Kita jadi berlomba-lomba mengejar standar yang kita buat sendiri. Kita bersaing, tidak mau 
kalah, yang akhirnya justru membuat kita ikut di dalam kekuatiran, ketakutan, kecemasan, dan kelelahan yang 
kita buat sendiri. Kita semua perlu berhenti dari kekuatiran, ketakutan, kecemasan, dan kelelahan yang 
disebabkan karena mengikuti standar dunia.  
 

• Kita tidak bisa mengakui dan mengevaluasi kegagalan, kejatuhan, dan dosa kita 
Orang yang masuk ke dalam perhentian, berhenti dan beristirahat untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam 
Sabat, akan sadar semua dosa dan kekurangan kita, akan sadar bagaimana Tuhan mengampuni kita dan 
bagaimana Dia mencintai kita tanpa syarat. Kita akan bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, dan 
memuliakan Tuhan.  
Tetapi tanpa kasih karunia dan pertolongan Tuhan, kita dibutakan: kita merasa sudah baik, merasa oke-oke saja, 
tidak menyadari kesalahan kita, bahkan merasa sudah tidak berdosa lagi.  
Walaupun sedang hidup di dalam dosa, saat ditanya, “Bagimana kabarnya?”, kita jawab, “Baik.”  
Apa ukuran dari baik? Uang, kesehatan, pengakuan, penerimaan? Ukurannya bukan lagi soal hubungan kita 
dengan Tuhan, padahal kesempurnaan kita sebagai manusia adalah dalam hubungan dengan Tuhan.  
Mengapa dikatakan sempurna? Karena kita hanya bisa mendapatkan sesuatu yang kekal (kekekalan), hanya di 
dalam Tuhan. Karena kekal, maka kesehatan kita tidak akan pernah habis sekalipun karena kematian.  
 

• Kita tidak bisa mengambil keputusan untuk kembali kepada jalan Tuhan 
Kita tidak bisa mengambil keputusan untuk kembali kepada jalan Tuhan karena terhisap oleh gaya hidup dan 
pemikiran dunia, “Habis menurut teman-teman, menurut angkatan saya, menurut tradisi..”  
Tapi apa kata Tuhan? Tanpa berhenti dan beristirahat, kita lupa bahkan tidak tahu Tuhan berkata apa, “Oh ada 
ayatnya gitu?” Hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa mengambil keputusan untuk kembali.  
 

• Kita tidak bisa bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan 
Kita bersyukur untuk apa yang tidak Tuhan beri di dalam hidup karena kita tahu semuanya juga untuk kebaikan 
kita. Tetapi kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan karena pikiran kita sudah terbawa oleh apa yang dunia 
targetkan.  
 

 
Kita melihat orang-orang yang sudah memiliki banyak tetapi gagal menyadarinya dan tidak bersyukur untuk apa yang 
Tuhan beri, sehingga terus mengejar karena merasa masih kurang, sampai akhirnya malah kehilangan lebih banyak 
hal. Salah satunya yaitu Salomo, anak Raja Daud, raja yang memerintah di masa kejayaan Israel: 

 
Pengkhotbah 2:4-11 
4 Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur; 
5 aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan; 
6 aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. 
7 Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku; aku mempunyai juga banyak sapi 
dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. 
8 Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan 
dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. 
9 Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari pada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku ; dalam 
pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. 
10 Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab 
hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. 
11 Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih 
payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin; memang tak ada keuntungan di bawah matahari.  



Ternyata prinsip/ ukuran kebahagiaan Salomo bukan apa yang dari Tuhan, tapi: besar proyeknya, kekayaannya, 
banyaknya istri – sampai dia berkata, “Dengan demikian aku menjadi besar bahkan lebih besar dari siapapun yang 
pernah hidup di Yerusalem sebelum aku.”  
Saat orang gagal masuk ke dalam Sabatnya Tuhan, dia lupa apa yang Tuhan kerjakan. Ia berkata, “Ini hasil kerjaku, 
ini kekuatanku sendiri, aku yang hebat, Tuhan tidak tolong aku apa-apa.” 

 
Pengkhotbah 2:17,20,22-23 
17 Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala 
sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 
20 Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 
22 Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari 

keinginan hatinya? 
23 Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. 
Inipun sia-sia. 

 

Di akhir hidupnya, di masa tuanya, Salomo, seorang raja besar dan kaya raya yang memiliki semuanya, berkata 
bahwa semuanya sia-sia. Dia bahkan tidak bisa tidur. Alkitab tidak mencatat kalau Salomo bertobat, jadi kita tidak 
pernah tahu.  
 
 

Saat kita mengejar apa pun di luar Tuhan, kita akan terjebak kepada: 
- Iri hati  

Tanpa Sabat, kita akan selalu melihat apa yang kita belum miliki.  
- Sakit hati  

Iri hati demi iri hati membuat sakit hati.  
- Luka hati 

Sakit hati demi sakit hati membuat luka hati. 
- Keinginan membunuh 

Karena luka hati yang terus bertumpuk, lama-lama pikiran kita mulai jahat, mulai ada keinginan untuk 
membunuh, “Rasain lo, mati aja lo.” Atau mungkin kita seperti Salomo yang membenci dirinya sendiri, kita 
membenci hidup, ingin membunuh diri sendiri. 

 

Itulah kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan atau tanpa kita 
mau berhenti dan diam di dalam Tuhan. Karena itulah Tuhan mengingatkan kita untuk tetap menjaga pengertian 
Sabat di dalam hidup kita, karena hanya dengan terus menyadari bahwa kita perlu Sabat, bahwa kita perlu berhenti 
dan beristirahat di dalam Tuhan, baru kita bisa memiliki waktu untuk keluar dari luka kita, untuk mengevaluasi semua 
perjalanan hidup kita, dan untuk merenungkan lagi apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita.  
 
 

Mengapa kita masih iri hati, sakit hati, takut, pahit? 
• Kita tidak percaya pada firman Tuhan 

• Kita lebih percaya pada standar (nilai) dan keinginan kita sendiri  

• Lebih percaya pada apa kata dunia daripada apa kata Tuhan  
 

Saat dunia mengukur dengan kekayaan, kita juga mengukur berkat Tuhan dengan kekayaan. Saat itu tidak seperti 
yang dunia katakan, kita stress, kecewa, iri hati, marah. Padahal firman Tuhan sudah banyak mengingatkan kita. 
Waktu kita tidak percaya kepada firman Tuhan tapi lebih percaya pada dunia, itulah yang timbul dalam hidup kita.  
 
 



Membangun Sabat setiap hari, coba mulai hari, warnai hati dan hari kita dengan : 
• Merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita  

Kita tetap banyak salah, banyak tidak setia, banyak melanggar, banyak melukai hatiNya - coba renungkan betapa 
kita sebetulnya menjijikan tetapi Tuhan tetap memilih untuk mencintai, mengasihi, dan mengampuni kita, dan 
tetap memilih membebaskan kita dari semua dosa kita yang terus banyak ini. 

• Menyadari kasih karunia Tuhan  
Ayo ambil waktu untuk menikmati kasihNya, untuk menyadari kasih karunia Tuhan buat kita semua. 

• Menguatkan percaya kita kepada Tuhan  
Saat kita menyadari kasihNya lebih lagi dan lebih lagi, maka percaya kita sama Tuhan juga akan semakin hari 
semakin dikuatkan. 

• Kembali sepikir dengan Tuhan sehingga kita tidak terjebak mengajar apa yang kita anggap baik sendiri. 
 
Apa yang dunia tawarkan sampai kita kejar-kejar? Dan apa sih yang Tuhan sebetulnya sudah kerjakan buat kita? 

 
- Ke mana ujungnya kekayaan kita? Sebetulnya pasti hilang. Saat kita hidup, kekayaan bisa diambil orang; saat 

kita mati, tidak bisa dibawa. Tapi yang Tuhan sediakan bagi kita itu tidak terganggu apa pun, kekal selama-
lamanya. Tuhan menyediakan kekayaan bagi kita sebagai ahli waris, anak Raja, anak Allah selama-lamanya. 

- Pengakuan yang dunia berikan mudah berubah. Hari ini dipuji-puji, besok bisa jadi kita dicaci-maki. Tetapi Tuhan 
tidak pernah berubah mengakui kita sebagai anakNya. Apa pun yang terjadi, kita banyak kekurangan atau sudah 
tidak sekuat dulu, janji Tuhan, “Engkau tetap anakKu. Engkau umatKu sampai selama-lamanya.” 

- Dunia berkata, kalau kita memiliki segalanya maka hidup kita damai. Tetapi kita malah diliputi kekuatiran karena 
damai yang dunia berikan bersyarat, yaitu kalau ada uang – sehingga damainya mudah goyah. Semakin banyak 
kita memiliki ternyata malah semakin membuat kuatir, “Kalau proyek saya tidak jalan gimana ya?”, “Kalau pacar 
saya sudah tidak menyukai saya gimana ya?”  

- Di dalam Tuhan kita memperoleh damai yang sejati. Bahkan di dalam makan yang sederhana pun kita bisa 
bersyukur dan merasa damai, dibandingkan makan yang berlimpah ruah tapi tidak ada kedamaian di dalam hati. 

- Penerimaan yang dunia berikan penuh penghakiman dan penolakan. Tetapi Alkitab berkata: Demikianlah 
sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus (Roma 8:1). Kita diterima sebagai 
anak Allah tanpa syarat. Karena itulah kita damai karena kita sudah menjadi orang-orang yang diampuni dan 
didamaikan.  

- Kehidupan di dunia sementara tetapi kehidupan di dalam Tuhan itu kekal.  
Di dalam kasih karunia, di dalam karya salib, Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi kita. Kita tinggal 
menerimanya, menikmatinya, serta mengaguminya dan bersyukur memuliakan Tuhan. Saat Dia berhenti, 
beristirahatlah di dalam Dia, terima semua anugerahNya dan nikmati.  



Jadi Sabat bukan lagi soal hari apa atau peraturan, tetapi soal: 
▪ Hati yang mau berhenti dan menjadi tenang di dalam Tuhan.  

Kalau harus bekerja, bekerjalah. Tetapi selain memiliki waktu bekerja, milikilah juga Sabat, yaitu waktu untuk 
berhenti dan beristirahat. Milikilah hati untuk belajar menjadi tenang.  
Saat kita merasa kuatir, bawa kekuatiran kita kepada Tuhan, di situlah kita akan menjadi sempurna karena kita 
akan mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Jangan malah ke dugem atau mabuk-mabukan untuk 
menghilangkan ketakutan kita , karena hanya di dalam Tuhanlah ketakutan kita akan hilang dengan sempurna.  
 

▪ Hati yang mau percaya kepada Tuhan 
Saat Tuhan diam, “Aku berhenti ya.”, kita juga berhenti. Jangan kita malah terus berjalan karena merasa Tuhan 
terlalu lamban dibandingkan dengan rencana kita yang ingin cepat kaya. Ya, kita bekerja keraslah, tetapi tetap 
miliki waktu untuk kita berhenti bersama Tuhan. 
 

▪ Hati yang mau merenungkan Tuhan dan semua yang Dia kerjakan bagi kita 
Sabat itu bukan berlibur. Kalau berlibur itu kita refreshing sebentar, lalu pulang dan stress lagi. Tetapi Sabat 
lebih ke arah sikap hati yang mau berhenti, yang mau beristirahat di dalam Tuhan, dan yang mau merenungkan 
apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kita.  
Ingatlah bahwa dulu kita orang berdosa yang seharusnya dihukum dan binasa, tapi Tuhan mengasihi dan 
mengampuni saya. Mengingat hal itu akan menguatkan iman dan percaya kita. 
 

Pengertian Sabat diberikan supaya kita bisa menikmati hidup ini di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Apa pun 
keadaannya dan sampai kapan pun, kita tetap bisa bersyukur sama Tuhan, karena kita tahu kita aman di dalam Dia.  
 

Yohanes 10:10 
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan 
mempunyainya dalam segala kelimpahan. 
 

Ingin hidup dalam segala kelimpahan? Mari belajar dari Salomo. 
- Jangan mengejar dengan memakai kekuatan kita sendiri, karena kita akan kecapekan dan putus asa. Tetapi 

belajarlah untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Ketahuilah apa rencana Tuhan untuk hidup kita. Cari apa 
yang Tuhan dorong untuk kita berjalan maka kita akan berjalan bersama Tuhan dengan kesempurnaan dalam 
hidup kita.  

- Orang boleh menolak, tidak menerima, atau tidak mengakui kita. Tetapi kita tahu bahwa sudah diakui dan 
diterima oleh Allah, dan itu adalah pengakuan yang sempurna. Makanya heran kalau ada anak Tuhan mudah 
kecewa karena merasa tidak diakui, itu artinya kita kurang Sabat.  
Pengakuan dari manusia tidak membuat perbedaan, tetapi pengakuan dari Tuhan itu yang sempurna.  

- Banyak orang ingin menjadi besar sehingga terikat dengan sistem dunia. Dia memiliki utang besar sehingga tidak 
bisa tidur. Tetapi jadilah besar karena berkat Tuhan. Bekerjalah bukan dengan cara dunia, tapi miliki harta yang 
sesungguhnya dari Tuhan.  

- Bekerjalah dengan rajin dan excellent, jadilah yang terbaik di market place, karena Tuhan memberkati kita. 
Bekerja menjadi yang terbaik bukan untuk bersaing merk atau banyak-banyakan mobil. Mau bermerk atau tidak, 
saya anak Raja semesta alam, itulah yang sempurna.  
Hari ini saya bekerja dan berhasil, saya anak Raja. Hari ini pekerjaan saya tidak sebaik yang lalu, saya tetap anak 
Raja. Itu sempurna.  

- Saat kita terus menikmati Sabat, maka kita akan selalu diingatkan dan disadarkan bahwa kita sempurna bersama 
Allah. Itulah hari ke-7, hari yang dikuduskan Allah, hari yang sempurna, yaitu waktu manusia bertemu Allah, di 
situ kita akan kekal selama-lamanya bersama Dia.  
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SONG LIST 
1 Setiap Langkahku (JPCC Worship) 
2 Serukan NamaNya (JPCC Worship) 
3 More Than Enough (JPCC Worship) 
4 O Praise The Name (Hillsong Worship) 


