
7 FAKTA TUHAN YESUS MATI PADA HARI JUMAT

Fokus Hidup – “Sebagian di kalangan Kristen, sering mempersoalkan hari kematian Kristus.
Ada yang mengatakan Jumat dan ada yang mengatakan hari Rabu. Manakah yang benar?
Karena itu, artikel berjudul “7 FAKTA TUHAN YESUS MATI PADA HARI JUMAT,“ ditulis
sebagai upaya untuk menjawab pertentangan ini.”
Kematian dan kebangkitan Kristus sampai detik ini, terus dipertentangkan dan
diperdebatkan di kalangan ekstrimis agama maupun mereka yang menolak bukti otentik
dalam Alkitab. Masih saja bergulir berbagai pandangan dan argumen yang mengatakan
bahwa Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Ada juga yang mengatakan Tuhan Yesus
mati pada hari Jumat, tidaklah benar.
Di antaranya menggunakan pandangan injil Barnabas, yang diyakini oleh orang Kristen
sebagai injil yang palsu, mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Tuhan Yesus melainkan
Yudas. Ada juga yang mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus hanya cerita
isapan jempol belaka atau sekelas dongeng saja. Itu sebabnya penulis membuat artikel
mengenai 5 fakta Tuhan Yesus benar-benar mati disalibkan di atas kayu salib.
BELUM SELESAI TUDUHAN TERSEBUT, MUNCUL JUGA PANDANGAN MENGENAI
KRONOLOGIS KEMATIAN KRISTUS.

Pandangan tersebut seperti telah disinggung di atas, adalah disebutkan Tuhan Yesus tidak
mati pada hari Jumat yang disebut Jumat Agung, melainkan hari Rabu. Jika benar, pada hari
Rabu Tuhan Yesus disalibkan, perlukah disandang dengan sebutan “Rabu Agung?”
Alkitab memang tidak secara khusus mencatat pada hari apa Yesus disalibkan, tetapi bukan
berarti kita dengan mudah menggunakan logika dan penafsiran mutlak untuk memaksakan
pemahaman bahwa Tuhan Yesus mati pada hari Rabu. Bila kita kaji dengan seksama, maka
sangat kuat anggapan bahwa Yesus mati pada hari Jumat. Berikut ini penjelasan 7 fakta
Tuhan Yesus mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari pertama atau Minggu.

1. FAKTA TUHAN YESUS MATI PADA HARI JUMAT BERDASARKAN TRADISI GEREJA

Fakta Tuhan Yesus mati hari Jumat ialah berdasarkan bukti historis yang sebenarnya sulit
dibantahkan, yakni berdasarkan tradisi gereja. Berbagai argumen disampaikan oleh mereka
yang tidak menyetujui bahwa Tuhan Yesus mati pada hari Jumat. Kuat asumsi mereka
bahwa Rabulah hari di mana Tuhan Yesus di salib, karena diantaranya mereka
beranggapan bahwa gereja abad keempat salah menetapkannya. Menurut pandangan ini,
bahwa ada kesalahan dalam penetapan hari penyaliban Kristus. Mereka menuduh,
penetapan Tuhan Yesus Kristus disalibkan pada hari Jumat, terjadi karena berdasarkan
Markus 15:42, yang memberitahukan bahwa Kristus disalib menjelang hari Sabat.
Kemungkinan atas dasar inilah gereja pada zaman kaisar Konstantin ini, tiga ratusan tahun
kemudian atau gereja pada abad keempat, menetapkan Kristus disalibkan pada hari Jumat.
Pandangan ini juga menyebut, orang Kristen pada zaman ini, yang dipimpin oleh kaisar
Konstantin, tidak fasih tentang Alkitab, sebab Alkitab pada saat itu tidak tersedia seperti
sekarang dalam sebuah kitab yang tersusun rapi.
Begitu juga dengan penetapan hari Minggu sebagai hari Tuhan yang dirayakan oleh jemaat
Kristiani baru, dilakukan setelah zaman Kaisar Konstantin. Padahal sejak dari abad pertama,
sebagaimana disebut dalam Alkitab, para rasul berkumpul untuk beribadah dan memecah
roti pada hari pertama minggu yaitu pada hari Minggu (l Kis 2:42; 20:7; 1 Kor 10:16; 11:23-).



NAMUN, TUDUHAN MEREKA INI YANG MENGATAKAN TUHAN YESUS BUKAN MATI
PADA HARI JUMAT, LEBIH SULIT DITERIMA DIBANDING APA YANG SUDAH
DITETAPKAN OLEH TRADISI GEREJA.
Sebab yang lebih mendekati zaman kematian Kristus adalah gereja pada abad keempat.
Dan bila dibanding dengan pandangan yang menentang Tuhan Yesus yang mati pada hari
Jumat, tentu bisa lebih diragukan argumen mereka ini, karena jarak yang sudah terbentang
jauh.
Mereka yang menentang hari Jumat sebagai kematian Kristus, kurang akurat zamannya
(berbeda ribuan tahun), dibanding orang Kristen pada abad keempat, yang lebih mendekati
masa penyaliban Kristus. Pastilah masih kental cerita tradisi dan informasi yang didapat dari
orang percaya terdahulu.
Maka tulisan yang menghubungkan atau tuduhan yang dilontarkan bahwa Kaisar Konstantin
sebagai penyebab tradisi Gereja menetapkan Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat dan
merayakan hari Tuhan pada hari Minggu tidaklah berdasar.
Bahkan mayoritas atau hampir semua ahli Kitab Suci, baik dari kalangan Katolik maupun
Protestan, juga meyakini bahwa Yesus wafat pada hari Jumat, dan hal ini sudah diterima
sampai sekitar 2000 tahun.
TENTU INFORMASI YANG MEREKA DAPAT BERDASARKAN LITERATUR,
ANGGAPAN-ANGGAPAN YANG DILOGIKAKAN, DAN PENELITIAN-PENELITIAN YANG
TIDAK SEAKURAT DENGAN YANG DIPAHAMI OLEH GEREJA ABAD
KEEMPAT.SAYANGNYA, DENGAN LANTANG DAN MUDAHNYA MEREKA MENENTANG
APA YANG DIPAHAMI ORANG KRISTEN PADA ABAD KEEMPAT YANG SUDAH
DITENTUKAN HINGGA HARI INI, BAHWA REALITANYA TUHAN YESUS MATI PADA
HARI JUMAT.
Kita lebih percaya yang mana, zaman mendekati masa penyaliban Tuhan Yesus (abad
keempat), ataukah teolog zaman “now” yang mengkampanyekan Tuhan Yesus mati pada
Rabu (boleh sandang Agung, ga ya?).
Yang pasti tingkat keakuratan data gereja abad keempat dengan mereka yang berasumsi
Tuhan Yesus mati pada hari Rabu, tentunya lebih kuat gereja abad keempat. Karena selain
didukung dari tradisi gereja awal terbentuk juga sesuai dengan penjelasan Alkitab.
Sedangkan para penganut pandangan ini, hanya berdasarkan data penafsiran dan
perhitungan yang dilogikakan yang juga dianggap alkitabiah, namun sebenarnya dapat
dibantahkan.

2. FAKTA TUHAN YESUS MATI PADA HARI JUMAT BERDASARKAN MARKUS 15: 42

Fakta kedua bahwa Yesus mati pada hari Jumat, dapat kita lihat berdasarkan keterangan
nats Alkitab, khususnya Markus 15:42.
“Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang
Sabat” (Markus 15:42).
Nats ini hendak memberitahukan kepada pembaca bahwa Tuhan Yesus mati pada hari
Jumat. Setelah Tuhan Yesus mati tersalib, seorang anggota Majelis Besar yang terkemuka,
yakni Yusuf dari Arimatea memberanikan diri meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk ia
kuburkan (Mrk. 15:42-47).
Di sini Markus memberitahukan kapan Yesus mati dan dikuburkan. Tuhan Yesus mati di atas
kayu salib jam tiga sore dan dikuburkan menjelang malam yang disebut sebagai memasuki
hari baru bagi orang Yahudi (dijelaskan pada sub judul “berdasarkan kronologis
penyaliban”).



HARI BARU TERSEBUT MEMASUKI HARI SABAT. YANG DIMAKSUD HARI
PERSIAPAN, YAITU HARI DI MANA MENJELANG HARI SABAT YANG DIMULAI PADA
PUKUL 6 SORE MENURUT TRADISI YAHUDI.
Nats ini memberikan informasi yang jelas di sini bahwa Yesus mati pada hari paskah yang
jatuh pada hari Jumat, di mana esok harinya adalah hari Sabat orang Yahudi. Hari Sabat itu
adalah hari ketujuh atau Sabtu, dengan demikian, jelaslah informasi yang kita terima dari
Markus 15:42, yakni Tuhan Yesus mati pada hari Jumat.
Dan kita perlu bersyukur bahwa informasi yang begitu akurat ini, bukan hanya ada dalam
tradisi gereja dan tertulis dalam nats ini saja. Namun yang luar biasanya, hingga hari ini
dunia memperingati hari Jumat ini sebagai hari kematian Kristus atau disebut Jumat Agung.
Tetapi, bila ada yang menolak anggapan ini dengan dalih berdasarkan fakta kebenaran,
maka tentunya perlu dipertanyakan akurasi data yang ia peroleh, yang tentu cacat. Karena
hanya menggunakan logika perhitungan dalam penafsiran Alkitab dengan mengabaikan
sinkronisasi penjelasan ayat-ayat yang lain dan mengabaikan sinkronisasi dengan tradisi
gereja.
SEBAGAIMANA DIKUTIP DARI HTTP://WWW.KATOLISITAS.ORG YANG MENJELASKAN
BAHWA MAYORITAS ATAU HAMPIR SEMUA AHLI KITAB SUCI, BAIK DARI KALANGAN
KATOLIK MAUPUN PROTESTAN, JUGA MEYAKINI BAHWA YESUS WAFAT PADA HARI
JUMAT, DAN HAL INI SUDAH DITERIMA SAMPAI SEKITAR 2000 TAHUN:
“Keempat Injil sepakat, sebagaimana juga keseluruhan Tradisi Gereja bahwa Kristus wafat
pada hari Jumat” (Warren Carroll, The Founding of Christendom, (Christendom Press:
1985), p. 366)
“Kata terakhir “persiapan”, dapat berarti “hari persiapan” (Mrk 15:42; Mat 27:62; Yoh
19:14,31,42). Ini mengacu kepada hari pada pekan Yahudi, tepat sebelum Sabat (yaitu
Kamis malam sampai Jumat malam) … Di sini maksudnya pastilah Jumat, sebagaimana
frasa berikutnya jelas menyebutkannya [Luk 23:540.” (I. Howard Marshall, The Gospel of
Luke, (Wm. B. Eerdmans Publishing Co: 1978), p. 881)
“Kenyataan harus dihadapi bahwa tidak ada contoh lain tentang penerapan [Hari Persiapan
dalam bahasa Yunani] disebutkan mengacu kepada hari lain kecuali hari Jumat. Sebab
penyebutan hari Jumat, dihubungkan dengan Sabat (lih. Josephus, Ant 16.163) dan dari
teks di abad ke-2 (Didache 8.1; Martyrdom of Polycarp 7.1). Bukti bahwa istilah tersebut
digunakan untuk hari Jumat harus diterima.” (Leon Morris, The Gospel According to John,
(Wm. B. Eerdmans Publishing Company:1995), p. 687)
Kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat adalah fakta yang harus diterima oleh orang
Kristen, bukan menimbulkan perdebatan baru yang notabene hanya untuk kepentingan diri
sendiri dengan tujuan agar pemahamannya diterima. Namun tanpa dibuktikan oleh fakta
sejarah (bukti pendukung) dan penafsiran Alkitab yang benar (bukti akurat).

3. FAKTA TUHAN YESUS MATI PADA HARI JUMAT BERDASARKAN KONSEP WAKTU
TRADISI YAHUDI

Fakta Tuhan Yesus mati hari Jumat yang ketiga ialah berdasarkan perhitungan waktu Yahudi
yang perlu kita pahami.
Alkitab tidak secara khusus mencatat pada hari apa Yesus disalibkan. Tetapi pandangan
bahwa Tuhan Yesus mati pada hari Rabu, menitikberatkan pada Injil Matius 12:40, “… Anak
Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam.”



Menurut pandangan ini, jika beranggapan Yesus mati pada hari Jumat maka hal itu
bertentangan dengan Mat 12:40, yang menyebutkan Yesus tinggal di rahim bumi selama
tiga hari tiga malam. Dengan kata lain, Yesus berada di perut bumi selama 72 jam penuh.
PERHITUNGAN WAKTUNYA ADALAH SATU HARI MEMILIKI WAKTU 24 JAM, JIKA
TIGA HARI MAKA YESUS MATI DAN DIKUBURKAN SEHARUSNYA SELAMA 72 JAM.
JADI YESUS MATI DAN DIKUBURKAN SELAMA 72 JAM, TIGA HARI DAN TIGA
MALAM. ARGUMEN TERSEBUT MENOLAK BAHWA YESUS MATI PADA JUMAT
AGUNG.
Disebutkan lebih lanjut, dalam Imamat 23:5, hari Paskah jatuh pada tanggal 14 bulan
Nissan, berarti Tuhan Yesus ditangkap dan mati pada tanggal 14 bulan Nisan. Yesus
meninggal kira-kira jam tiga, di hari Rabu, pada 14 Nissan (Yoh 19:14; Mat 27:45-50).
Mereka sebutkan Tuhan Yesus Dikuburkan sebelum jam 6 sore dan terhitung berdasarkan
konsep waktu Yahudi, dari Rabu jam 6 Sore – Kamis Jam 6 sore (24 jam); hari pertama,
Kamis jam 6 Sore – Jumat 6 sore (24 jam): hari kedua, Jumat 6 sore – Sabtu 6 Sore (24
jam); hari ketiga. Maka total 72 jam. Bila di teliti maka ini melesat tidak pas 72 jam tetapi
lebih. Sebab kematian Kristus di atas kayu salib juga seharusnya dihitung.
Tuhan Yesus mati jam 3 sore, berarti dari jam 3 sore ke jam 6 sore, Rabu, ada 3 jam. Bila
dihitung seharusnya 75 jam bukan 72. Belum lagi bila dihitung sampai waktu kebangkitan
Kristus.
MAKA DAPAT DISIMPULKAN, PENAFSIRAN INI SEBENARNYA MELESET, JUGA
TANPA MELIHAT KONSEP WAKTU MENURUT TRADISI YAHUDI. ARGUMEN MEREKA
YANG MENOLAK TUHAN YESUS MATI PADA HARI JUMAT INI HANYA MENIMBULKAN
PERTENTANGAN SAJA DAN KURANG TEPAT DALAM MENGANALISA ALKITAB.
Menafsir Alkitab itu, tidak hanya bisa kita melihat kata perkata atau di eksegese, tetapi kita
juga harus melihat konteks jauh dan konteks dekat. Bahkan kita perlu melihat budaya,
wilayah, ekonomi, politik, dan situasi pada konteks jaman Alkitab ditulis. Dengan demikian
kita akan menemukan kebenaran, tentunya juga dengan pertolongan Roh Kudus yang
membukakan pengertian kita.
Yang tidak kalah penting yang juga harus diketahui oleh orang Kristen pada umumnya
adalah mengenai waktu “mulainya hari baru” menurut konsep tradisi Yahudi. Ini dia jawaban
akurat mengenai tuduhan Yesus di perut bumi selama 72 jam.
Perhitungan hari dalam budaya Yahudi, didasarkan pada Referensi ayat Alkitab pada kisah
penciptaan yang tertulis dalam kitab kejadian 1, yakni “Jadilah petang dan jadilah pagi.”
Sebagaimana menurut penafsiran rabinik klasik atas teks ini, satu hari bagi orang Yahudi
dimulai dari matahari terbenam yakni petang, hingga keesokkan hari matahari terbenam,
yakni petang. Memasuki hari dimulai pukul 06.00 sore sampai 06.00 sore di hari berikutnya.
Berbeda dengan konsep perhitungan pada umumnya termasuk di Indonesia, dalam
memasuki hari berikutnya, dimulai pukul 00.00 dini hari sampai keesokkan harinya pukul
00.00 pada dini hari.
Selain itu, dalam budaya Yahudi satu hari tidak mempunyai panjang yang tetap. Bagian dari
satu hari, sependek apa pun, akan tetap dihitung sebagai satu hari penuh.
MENGINGAT KITAB SUCI DITULIS DENGAN LATAR BELAKANG BUDAYA ATAU
PEMAHAMAN YAHUDI, MAKA KITA HARUS MENERIMA KESELURUHAN CARA
PENGHITUNGAN HARI MENURUT KEBIASAAN YAHUDI, TERMASUK CARA
MENGHITUNG JUMLAH HARI SECARA INKLUSIF, YAKNI BEBERAPA JAM SEBELUM
JAM 6 SORE SUDAH DIHITUNG SATU HARI PENUH.
Kita tidak bisa mengadopsi hanya sebagian, yaitu menghitung hari mulai jam 6 sore sampai
jam 6 sore berikutnya, tetapi menghitung jumlah hari sesuai pengertian kita pada zaman



sekarang (sehari harus 24 jam). Pemahaman macam ini tidak cocok dengan pemahaman
Yahudi yang dengannya Kitab Suci dituliskan, dan akibat pemaksaan hari harus 24 jam,
akhirnya membuat orang menjadi salah paham.
Jadi, tidak harus 24 jam lantas disebut satu hari, hanya terhitung beberapa jam saja, sudah
dihitung satu hari.
Hal ini terlihat dalam kisah Ester ketika ia akan berpuasa menghadap Raja (Ester 4:16-5:1).
Ester meminta seluruh bangsanya untuk berpuasa tiga hari lamanya, di waktu malam
maupun waktu siang, namun pada hari ketiga ia menemui Raja. Meski Ester berpuasa
bukan tiga hari penuh, tetapi terhitung tiga hari lamanya berpuasa.
Mathew Henry menjelaskan “Ia berada di dalam kubur sama lamanya seperti Yunus dalam
perut ikan, tiga hari dan tiga malam; bukan tiga hari dan tiga malam penuh, karena mungkin
Yunus tidak tinggal di dalam perut ikan selama itu, melainkan selama tiga hari secara umum
(orang Yunani menyebutnya nychthemerai) …. Cara pengungkapan seperti ini sudahlah
biasa (lih. 1 Raj. 20:29, Est. 4:16, 5:1, dan Luk 2:21). Selama itulah Yunus menjadi tawanan
bagi dosa-dosanya sendiri, dan selama itu pulalah Kristus menjadi tawanan bagi dosa-dosa
kita.”
TIGA HARI TIGA MALAM BUKANLAH MEMILIKI ARTI HARFIAH, YAKNI 72 JAM,
MELAINKAN SEBAGAIMANA PERHITUNGAN WAKTU YAHUDI, WALAU TIDAK 24 JAM
TELAH DIHITUNG SEHARI.

4. FAKTA TUHAN YESUS MATI HARI JUMAT BERDASARKAN KRONOLOGIS
PENYALIBAN

Fakta Tuhan Yesus mati hari Jumat yang keempat ialah berdasarkan kronologis penyaliban
yang menyiratkan Tuhan Yesus mati hari Jumat.
Menurut pandangan Tuhan Yesus mati pada hari Rabu ini, bahwa Kristus ditangkap pada
Selasa malam di Getsemani. Kemudian semalaman ia disidang, dibawa ke Kayafas,
Herodes, dan Pilatus. Setelah pagi Ia dihadapkan kepada khalayak ramai, dan mereka
berseru, “salibkan Dia”.
KEMUDIAN KRISTUS DIPAKSA MEMIKUL SALIB-NYA MENUJU BUKIT GOLGOTA, DAN
KIRA-KIRA JAM 09.00 PAGI KRISTUS DI PAKU TANGAN DAN KAKI-NYA KE DUA
BATANG KAYU YANG BERBENTUK PALANG. KRISTUS DISALIBKAN DI ATAS KAYU
SALIB.
Pada jam 12.00 siang matahari menjadi gelap hingga jam 15.00. Dan pada jam 15.00,
Tuhan Yesus Kristus meninggalkan tubuhNya, Ia mati di atas kayu salib. Melihat Yesus telah
mati, Yusuf Arimatea dan Nikodemus pergi menghadap Pilatus untuk meminta ijin
menguburkan tubuh-Nya.
Setelah mereka kembali ke Golgota, menjelang petang, mereka menguburkan tubuh Kristus
ke dalam kubur Yusuf Arimatea, pada hari Rabu sekitar jam 18.00 petang. Maka Rabu jam 6
sore adalah masuk pada hari Kamis sesuai dengan cara hitung hari orang Yahudi.
Sampai Kamis sore atau magrib maka satu malam satu hari, kemudian sampai Jumat sore
atau magrib, maka dua malam dua hari, dan sampai Sabtu sore maka tiga malam tiga hari.
Maksudnya Rabu jam 6 sore – Kamis jam 6 sore (terhitung hari Kamis: hari pertama), Kamis
jam 6 sore – Jumat 6 sore (terhitung hari Jumat: hari kedua), dan Jumat 6 sore – Sabtu 6
sore (terhitung hari Sabtu: hari ketiga).
Sabtu sesudah magrib adalah hari Minggu atau hari pertama minggu. Pada saat inilah
Kristus bangkit yaitu sesudah tubuh-Nya persis tiga malam tiga hari di dalam perut bumi.



Seperti inilah pandangan yang beranggapan Tuhan Yesus mati pada hari Rabu. Apakah
benar kronologis yang dijelaskan di atas?
ALKITAB MENJELASKAN BAHWA HARI DI MANA YESUS DIKUBUR ADALAH
MENJELANG MALAM DAN HARI ITU ADALAH HARI PERSIAPAN, YAKNI HARI
MENJELANG SABAT (MAT. 27:45-46; MRK. 15:33-41; LUK. 23:44-49; YOH. 19:28-30),
YANG BERARTI SEBELUM MALAM, TEPATNYA SEBELUM JAM 6 SORE ATAU
SEBELUM SABAT BERLANGSUNG.
Hari Sabat di mulai jam 6 sore, dan berdasarkan budaya orang Yahudi pada jam 6 Sore
mereka tidak boleh lagi beraktivitas apapun karena dianggap bekerja. Jangankan
beraktivitas, berjalan pun pada hari Sabat tidak boleh melebihi 1,1 Km atau 3/4 Mil jauhnya.
Bahkan seorang Ibu pun dalam menyalakan lilin atau pelita di rumahnya, tidak boleh jatuh
atau lewat pada jam 6 petang, karena dianggap bekerja. Begitu ketatnya aturan Sabat itu.
Apalagi melakukan aktivitas penguburan, seperti yang dilakukan Yusuf dari Arimatea dan
Nikodemus ini, tentu mereka menguburkannya sebelum jam 6 sore. Sebab jika pas atau
lebih maka mereka dianggap melanggar hari Sabat. Apalagi keduanya adalah termasuk
tokoh agama Yahudi, sudah pasti mereka menguburkan Tuhan Yesus sebelum jam 6 sore.
Bila waktu terhitung Yesus di kubur, maka perhitungannya kembali melesat. Tidak tepat 72
jam, malah lewat walau hanya beberapa menit. Perhitungan ini sudah pasti tidaklah pas.
SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAGIAN KETIGA, YAKNI MENURUT PERHITUNGAN
WAKTU ORANG YAHUDI, MAKA TIDAK BISA DIELAKKAN LAGI, TUHAN YESUS MATI
PADA HARI JUMAT. BERIKUT PENJELASAN KRONOLOGISNYA.
Kronologis penyaliban dimulai pada hari Kamis, dalam menyambut Paskah, Tuhan Yesus
menyuruh murid-murid untuk mempersiapkan Perjamuan Paskah dan di malam hari
mengadakan perjamuan tersebut (Mat 26:17-24).
Perjamuan Paskah itu terlaksana pada malam hari, di mana telah memasuki hari Paskah,
hari Jumat. Setelah Perjamuan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Ia
ditangkap (Mat 26:36-56). Lalu Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama.
DI SINILAH PENDERITAAN YESUS DIMULAI. IA DIHAKIMI, DIANIAYA, DIOLOK-OLOK,
DSBNYA.
Pukul sembilan Yesus disalibkan (Mrk 15:25). Hari itu, masih pada hari Jumat, hari Paskah
dan pada jam 12 setelah Tuhan Yesus tergantung di atas Kayu Salib, kegelapan pun terjadi
hingga jam tiga Yesus mati diatas Kayu Salib. Kematian Yesus dari jam 3 Sore Jumat (hari
Paskah) – 6 Sore Jumat (hari Sabat), Inilah hari pertama.
Pada petang, sebelum memasuki hari Sabat, hari Sabtu, Yesus dikuburkan (Mrk 15:42). Hari
Sabat dimulai pada jam 6 petang Jumat – jam 6 petang Sabtu, inilah hari kedua. Pada hari
Sabat, hari peristirahatan (Luk 23:56b), Yesus telah dikuburkan.
Pada hari ketiga Yesus sudah bangkit (Mat 28:1). Hal ini terhitung dari jam 6 Petang Sabtu
(sesudah Sabat) – pagi hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian, inilah hari ketiga.
Bila mengikuti perhitungan waktu Yahudi, maka jelaslah tidak ada persoalan di sini dan kita
pun menemukan, benar Tuhan Yesus mati pada hari Jumat.

5. FAKTA TUHAN YESUS MATI PADA HARI JUMAT BERDASARKAN YOHANES 19:31

Fakta Tuhan Yesus mati hari Jumat yang kelima ialah berdasarkan Yohanes 19:31, yang
menjelaskan bahwa tanggal 15 Nisan jatuh pada Sabat Mingguan.
Menurut pendapat Tuhan Yesus mati hari Rabu, karena kematian Tuhan Yesus bertepatan
dengan hari raya Roti Tak Beragi, yang juga disebut sebagai Sabat Tahunan. Hal ini
memang tertulis dalam Imamat 23:6-8. Tetapi memang Alkitab tidak menyebut itu sebagai



Sabat Tahunan. Alkitab menyebut sebagai hari tidak “melakukan pekerjaan berat”, pada hari
pertama dan hari ketujuh.
Imamat 23:6-8:
“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. Pada hari yang pertama kamu
harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN tujuh hari lamanya; pada
hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu
pekerjaan berat.“
Pada hari pertama dan ketujuh itu, disebut Sabat Tahunan, yang menurut mereka
berdasarkan tradisi Yahudi. Namun tidak berdasarkan referensi Pentateukh atau kitab Taurat
yang ditulis Musa, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, BIlangan, dan Ulangan.
PADAHAL ADA JUGA PERISTIWA SABAT TAHUNAN YANG JELAS DIPERINTAHKAN
TUHAN, YANG JATUH PADA HARI RAYA YOM KIPPUR ATAU HARI RAYA PENDAMAIAN.
Imamat 23:28-32:
Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah hari Pendamaian untuk
mengadakan pendamaian bagimu di hadapan TUHAN, Allahmu. Karena setiap orang yang
pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara
orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu,
orang itu akan Kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya Janganlah kamu melakukan
sesuatu pekerjaan; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di
segala tempat kediamanmu. 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.”
Tetapi ada juga Sabat tujuh tahun disebutkan dalam Imamat 25:3-4
“Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan enam tahun lamanya engkau
harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu, tetapi pada tahun
yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat
bagi TUHAN. Ladangmu janganlah kautaburi dan kebun anggurmu janganlah kaurantingi.”
AKAN TETAPI HARI-HARI RAYA LAIN TIDAK ADA YANG SECARA SPESIFIK DAN
EKSPLISIT DISEBUT SEBAGAI SABAT. SEANDAINYA ADA TRADISI SEBAGIAN
ORANG YAHUDI MENYEBUT HARI-HARI RAYA LAIN SEBAGAI “SABAT”, HAL
TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN TAURAT YANG MENERAPKAN
ISTILAH SHABBAT UNTUK HARI KETUJUH MINGGUAN, HARI RAYA PENDAMAIAN,
DAN TAHUN KETUJUH.
Namun ada kerancuan di sini menyebutkan bahwa Hari Raya Roti Tak Beragi adalah Sabat
Tahunan. Mereka menggunakan dalam nats Yohanes 19:31.
Yohanes 19:31:
Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal
tergantung pada kayu salib — sebab Sabat itu adalah hari yang besar — maka datanglah
orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu
dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan.
Kata “Sabat itu adalah hari yang besar” dalam bahasa Yunani: ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα
ἐκείνου τοῦ σαββάτου (n gar megale he hemera ekeinou tou sabbatou)
Sebenarnya Hari Sabat yang dimaksud Yohanes adalah hari ketujuh dalam minggu itu, yang
bertepatan dengan hari raya tanggal 15 Nisan. Yakni hari pertama perayaan Roti Tidak
Beragi (Hag ha-Matzot), atau sering juga disebut hari pertama Paskah.



Tidak ada referensi ayat lain untuk menyebut hari pertama Hag ha-Matzot sebagai Sabat,
kecuali tentunya kalau jatuh pada hari ketujuh (hari Sabtu).
Karena hari Sabat (hari ketujuh) adalah hari yang kudus bagi bangsa Israel dan Hag
ha-Matzot, khususnya hari pertama atau 15 Nisan, adalah hari raya utama bangsa Israel.
Maka hari Sabat itu disebut hari yang besar (megale he hemera).
JADI BUKAN KARENA KEMATIAN TUHAN JATUH PADA SABAT TAHUNAN DAN ADA
DUA SABAT, TETAPI SABAT MINGGUAN YANG BERTEPATAN PADA HARI RAYA ROTI
TAK BERAGI TANGGAL 15 NISAN.
Samuele Bacchiocchi dalam bukunya berjudul The Time of the Crucifixion and the
Resurrection, mengatakan bahwa “Note should be taken also of the fact that, according to
examples given by Strack and Billerbeck, in later Rabbinic literature the seventh-day
Sabbath is regarded as a “high day” if it fell on Nisan 15, since that was the first day of the
Passover festival, or if it fell on Nisan 16, because on that day the omer or first sheaf of
barley was offered according to Pharisaic tradition.”
Bila dikaitkan dengan Markus 15:42:
“Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang
Sabat.“
Kata “hari menjelang Sabat” dalam bahasa Yunani προσάββατον (Prosabbaton) adalah
istilah orang Yahudi yang berbahasa Yunani (Yahudi Helenis) adalah untuk menyebut hari
keenam mingguan (hari Jumat). Istilah ini sudah digunakan pada buku Deuterokanonika,
yakni Yudit 8:6 dan II Makabe 8:26.
Maka pandangan ada dua Sabat tidak berdasar.
Selain penjelasan di atas, tentu Alkitab akan memberikan informasi bahwa ada dua Sabat
yang berlangsung. Tetapi Alkitab rupanya tidak pernah menyebutkan hal itu. Tidak
ditemukan dalam Injil selain Yohanes.
MAKA ARGUMEN ADA DUA SABAT, TENTU KURANG DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN. SABAT MINGGUAN JATUH PADA TANGGAL 15
NISAN, YAKNI HARI RAYA ROTI TAK BERAGI, ITU BENAR. NAMUN BUKAN
DIJADIKAN DUA SABAT.
Jelaslah Tuhan Yesus mati pada hari Jumat, sebab alasan sabat tahunan dan sabat
Mingguan atau ada dua Sabat kurang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ada data
kuat yang mendukung selain hanya di dalam nats ini, yang sudah tentu tidak perlu
ditafsirkan terjadinya dua Sabat.

6. FAKTA TUHAN YESUS MATI PADA HARI JUMAT BERDASARKAN MARKUS 16:1

Fakta Tuhan Yesus mati pada hari Jumat yang keenam, ialah berdasarkan Markus 16:1,
yang menjelaskan bahwa perempuan-perempuan membeli rempah-rempah setelah Sabat.
Markus 16:1
“Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli
rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.”
Berdasarkan nats ini, mereka yang berpandangan Tuhan Yesus mati pada hari Rabu,
beranggapan bahwa Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome membeli
rempah-rempah pada hari Jumat. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kelima di atas
bahwa ada dua Sabat dan Sabat tahunan jatuh pada hari Kamis, maka mereka membeli
rempah-rempah pada hari Jumat sebelum memasuki sabat Mingguan.
Menurut mereka bila Tuhan Yesus mati pada hari Jumat, maka tidak sinkron dengan nats ini,
dimana perempuan-perempuan itu, pada hari tersebut pergi membeli rempah-rempah.



Mereka juga mengaitkan dengan Lukas 23:56a dan 56b, “Dan setelah pulang, mereka
menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. (23-56b) Dan pada hari Sabat mereka
beristirahat menurut hukum Taurat,”
Jadi menurut mereka, Sabat besar jatuh pada hari Kamis, maka ada kesempatan bagi para
Ibu-Ibu yang akan melayat ke kuburan Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Pada
hari Jumatlah setelah Kamis, Sabat tahunan, mereka membeli rempah-rempah. Setelah itu
Sabat mingguan, yakni hari Sabtu mereka kembali beristirat dan minggu pagi mereka
datang ke kubur Yesus.
SEOLAH-OLAH PANDANGAN INI ADALAH BENAR KARENA TERLIHAT LOGIS,
TETAPI SEKALI LAGI, PENDAPAT INI SANGAT MEMAKSAKAN DAN MENGGIRING
OPINI BAGI PEMBACA ATAU ORANG KRISTEN AGAR HARUS MENERIMA BAHWA
ADA DUA SABAT PADA PERISTIWA KEMATIAN DAN KEBANGKITAN KRISTUS.
Padahal apakah tidak mungkin setelah sabat selesai pukul 6 sore pada hari Sabtu itu,
mereka tidak bisa membeli rempah-rempah? Apakah harus menunggu pagi atau esok hari
(sebagaimana disebut mereka membeli pada hari Jumat) baru bisa membeli
rempah-rempah?
Untuk menjelaskan hal ini, kita mungkin harus mengajukan pertanyaan kembali apakah tidak
bisa perempuan-perempuan membeli rempah-rempah setelah Sabat usai jam 6 Sore?
Tentu bisa saja setelah jam 6 sore, para Ibu-Ibu membeli rempah-rempah, apalagi di zaman
itu rempah-rempah juga termasuk kebutuhan pokok. Maka tidak butuh waktu yang lama
atau menemui kesulitan khusus untuk mencari atau membeli rempah-rempah pada malam
hari (bisa jadi jam 6 sore hingga 7 atau 8 malam).
Selain itu kita dapat melihat dan menerima dari dua anggapan yang lebih logis daripada
memaksakan ada dua Sabat. Dua anggapan tersebut, yakni ada dua kelompok perempuan
bila dikaitkan dengan Lukas 23:56 dan bisa juga peristiwa dari kedua nats ini
berkesinambungan. Berikut penjelasannya.
MARKUS 16:1 DAN LUKAS 23:55 -24:1 ADA DUA KELOMPOK PEREMPUAN YANG
BERBEDA
Menurut pandangan ini, nats yang dipertentangkan oleh penuduh ini dikarenakan hanya
membaca sepotong ayat saja! Sebab kenyataannya, kedua nats yang ia pertentangkan
adalah menyebut dua kelompok yang berbeda.
Di mana kelompok perempuan yang dimaksud Markus adalah; Maria Magdalena, Maria ibu
Yakobus dan Salome (16:1). Sedangkan Lukas menceritakannya dari kelompok perempuan
lain, yaitu: Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus.(Lukas 24:10).
Memang antara Markus dan Lukas ternyata sama-sama menyebut nama Maria ibu
Yakobus. Tetapi yang namanya Maria ibu Yakobus bukan satu figur saja, sebab ada pula
nama Maria ibu Yakobus yang lain.
Hal ini terlihat dalam Matius 27:56, “Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria
ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus.” Dan Markus 15:40, “Ada juga
beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu
Yakobus dan Yoses, serta Salome.”
Jadi, ada dua kelompok perempuan, yang satu mempersiapkan rempah-rempah sebelum
Sabat dan yang lain membeli rempah-rempah setelah Sabat. Juga dalam peristiwa
kebangkitan Tuhan Yesus, ada dua kelompok dalam perjalanan menuju kubur Yesus dan
berharap akan saling bertemu di sana.
Jelaslah bahwa Maria Magdalena dan kelompoknya membeli rempah-rempah setelah
Sabat, seperti yang tertulis dalam Markus 16:1. Sedangkan Yohana dan teman-temannya



mempersiapkan rempah-rempah sebelum hari Sabat seperti yang disebutkan dalam Lukas
23:56.
PERISTIWA DALAM DUA NATS INI ADALAH BERKESINAMBUNGAN
Bila pandangan ada dua kelompok dalam Markus 16:1 dan Lukas 23:56 kurang dapat
diterima, maka bisa juga dilihat kedua nats ini adalah sebuah kisah atau peristiwa yang
berkesinambungan.
Dalam Lukas 23:59, disebutkan bahwa setelah Tuhan Yesus di kubur,
perempuan-perempuan tersebut pulang dan menyiapkan rempah-rempah, kemudian pada
hari Sabat mereka beristirahat. Bisa saja nats ini berkesinambungan dengan Markus 16:1,
bahwa setelah perempuan-perempuan itu pulang, mereka mempersiapkan rempah-rempah.
Kemungkinan rempah-rempah yang mereka siapkan itu kurang atau belum lengkap. Namun
karena Sabat sudah menjelang, maka mereka tidak bisa lagi menyediakan atau membeli
rempah-rempah yang kurang, mereka harus beristirahat. Sebab bila masih beraktivitas di
hari Sabat, dianggap melanggar hari Sabat.
Setelah Sabat lewat atau setelah jam 6 Sore Sabtu, Markus menjelaskan atau bisa disebut
menambahkan, mereka membeli rempah-rempah. Maka kisah ini berkesinambungan bahwa
persediaan rempah-rempah yang kurang lengkap (Lukas 23:56), akhirnya membuat mereka
harus menunggu membeli persediaan rempah-rempah tersebut setelah hari Sabat lewat.

7. FAKTA TUHAN YESUS MATI PADA HARI JUMAT BERDASARKAN MARKUS 16:9

Fakta Tuhan Yesus mati pada hari Jumat yang terakhir, ialah berdasarkan Markus 16:9,
yang menjelaskan tentang kebangkitan Kristus bahwa Tuhan Yesus bangkit di pagi hari.
Pandangan Tuhan Yesus mati pada hari Rabu berpendapat, bahwa Sabtu sesudah magrib
adalah hari Minggu atau hari pertama minggu. Pada saat inilah Kristus bangkit yaitu
sesudah tubuh-Nya persis tiga malam tiga hari di dalam perut bumi.
Pernyataan ini tentu perlu dicermati.
Tuhan Yesus bangkit tiga hari tiga malam yang artinya sesudah 72 jam, perhitungannya
berarti Tuhan Yesus bisa bangkit Sabtu jam 6 lewat 1 menit, jam 7, jam 8, dan seterusnya.
Bila memang menggunakan teori atau argumen ini, maka Tuhan Yesus harus bangkit Sabtu
antara jam 6 lewat 1 menit hingga lewat 59 menit (dalam perhitungan waktu Yahudi sudah
masuk pada hari pertama, hari Minggu). Ini baru mungkin bisa dikategorikan pas
hitungannya.
Tetapi bila lewat 1 jam atau bangkit pada jam 7, maka tidak bisa lagi disebut 72 jam. Ini
sudah lebih dari 72 jam, apalagi bila ditambah 3 jam Tuhan Yesus mati di atas kayu salib.
Dan sayangnya teori ini bisa dipatahkan dengan bukti langsung yang tertulis dalam Markus
16:9.
“Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan
diri-Nya kepada Maria Magdalena. Dari padanya Yesus pernah mengusir tujuh setan” (Mrk.
16:9).
MEMANG NATS INI DIRAGUKAN OLEH MEREKA YANG BERPANDANGAN TUHAN
YESUS MATI PADA HARI RABU, NAMUN TETAP SAJA INI TERTULIS DALAM ALKITAB
YANG HARUS KITA TERIMA DAN AKUI SEBAGAI FIRMAN ALLAH.
Mengenai hal ini, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan menjelaskan, “Sekalipun ay. 9-20
tidak tercantum dalam dua naskah Yunani yang tertua, ayat-ayat ini muncul dalam berbagai
naskah tua lainnya, juga dalam sebagian terbesar naskah Yunani dari dunia kuno. Dengan
demikian banyak sarjana berkesimpulan bahwa bagian apapun juga yang di sokong
sebagian besar naskah kuno kemungkinan besar adalah bagian dari naskah asli penulisan



Alkitab. Dengan demikian ay. 9-20 ini harus dipandang sebagian dari Firman Allah yang
diilhamkan.”
Keterangan dalam Markus 16:9 jelas sekali memberikan penjelasan bahwa Tuhan Yesus
bangkit pagi-pagi pada hari Minggu. Bila pandangan mereka yang berkata Tuhan bangkit
setelah 72 jam, entah jam berapa yang pasti pagi-pagi Tuhan disebutkan sudah bangkit,
maka sangat disayangkan bila mereka mengabaikan keterangan dalam nats ini.
OLEH KARENA ITU, DAPAT KITA ASUMSIKAN, MEREKA HANYA INGIN PENDAPAT
MEREKA DI TERIMA WALAU HARUS MENGABAIKAN APA YANG TERTULIS DALAM
ALKITAB YANG HARUS DIAKUI SEBAGAI FIRMAN ALLAH, DENGAN DALIH TIDAK
ADA DALAM NASKAH TERTUA.
Ada-ada saja cara mereka untuk menyangkali apa yang sudah tertulis dalam Alkitab dan
yang sudah disaksikan dalam sejarah kekristenan.
Bila kita mengakui Alkitab adalah Firman Allah, maka kita harus juga mengakui bahwa nats
ini benar adalah Firman Allah, benar Tuhan Yesus bangkit pagi hari. Bila kita tidak mengakui
nats ini, maka kita hanya memandang Alkitab berisi Firman Allah, yang artinya hanya
sebagian Firman Allah dan sebagian bukan Firman Allah. Dengan demikian kita
menyangkali innerancy Alkitab.
Pandanglah Alkitab sebagai Firman Allah, bukan berisi Firman Allah, sebab kita bisa
menjadi pengkritik dan merasa diri benar saja. Bahkan kita bisa mengabaikan sebagian nats
Alkitab, hanya karena kita meragukan keabsahannya. Pandangan yang benar adalah
yakinilah bahwa Alkitab adalah Firman Allah bukan berisi Firman Allah.

KESIMPULAN

Fakta yang mendukung Tuhan Yesus mati pada hari jumat lebih banyak bukti yang logis dari
sudut penafsiran, historika, dan penjelasan nats Alkitab PB, khususnya mengenai peritiwa
penyaliban dan kebangkitan Kristus.
Sebenarnya tidak bisa dibantahkan dan jelas lebih akurat lagi mengenai Tuhan Yesus mati
pada hari Jumat. Sebab berlangsung berdasarkan bukti sejarah yang akurat dan
perhitungan waktu Yahudi, bahwa sehari penuh (24 jam), setengah hari, atau beberapa jam
dianggap sehari (bisa juga disebut 24 jam).
Juga mengenai penjelasan Injil yang jelas, di mana satu sama lain saling berkaitan dan
menjelaskan satu sama lain, bahwa Tuhan Yesus mati pada hari Jumat.
Jadi kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat lebih logis diterima berdasarkan historika,
penjelasan nats, perhitungan waktu Yahudi, dan kajian-kajian mendalam terhadap nats yang
terkait. Perihal-perihal ini adalah berkesinambungan dan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus
disalibkan pada hari Jumat Agung bukan Rabu.
Namun, yang perlu kita pahami lebih mendalam dan mengimani dengan kesungguhan hati
adalah bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Hari Jumat dan Rabu bukanlah hal
penting yang perlu diperdebatkan dan dipersoalkan.
KEHIDUPAN KITA ADALAH PENTING UNTUK MEMANCARKAN KASIH TUHAN BAGI
DUNIA. MARILAH KITA MENJADI TERANG DAN GARAM DUNIA. JANGANLAH KITA
SALAH DALAM MEMPELAJARI KEBENARAN ALKITAB!

Sumber :
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