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Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun di tanah Mesir: "Bulan inilah akan menjadi 

permulaan segala bulan bagimu; itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. 

Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Pada tanggal sepuluh bulan ini diambillah oleh 

masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk 

tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk 

mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang 

terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa; tentang anak 

domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang.  

Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun; kamu boleh ambil 

domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan 



 

Página (Page)2 

 

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

Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu 

dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya 

harus dimakan mereka pada malam itu juga; yang dipanggang mereka harus makan 

dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah 

atau direbus dalam air; hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya 

dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi; apa 

yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api.  

Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat 

di tanganmu; buru-burulah kamu memakannya; itulah Paskah bagi TUHAN. Sebab pada 

malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia 

sampai anak binatang, akan Kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan Kujatuhkan 

hukuman, Akulah, TUHAN. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di 

mana kamu tinggal: Apabila Aku melihat darah itu, maka Aku akan lewat dari pada kamu. 

Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila Aku menghukum 

tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya 

sebagai hari raya bagi TUHAN turun-temurun.  

Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti 

yang tidak beragi tujuh hari lamanya; pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi 

dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama 

sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah 

pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh; 

pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apa pun; hanya apa yang perlu 

dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap 

merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga Aku 

membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan 

hari ini turun-temurun; itulah suatu ketetapan untuk selamanya.  

Dalam bulan pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu pada waktu petang, kamu 

makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang kedua puluh satu bulan itu, 

pada waktu petang. 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.0 Sesuatu apa pun yang beragi tidak 
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boleh kamu makan; kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat 

kediamanmu." Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka: 

"Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. 

Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang 

ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada 

kedua tiang pintu; seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai 

pagi. Dan TUHAN akan menjalani Mesir untuk menulahinya; apabila Ia melihat darah 

pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka TUHAN akan melewati pintu itu 

dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu 

harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-

anakmu.  

Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan TUHAN kepadamu, seperti yang 

difirmankan-Nya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu 

berkata kepadamu: Apakah artinya ibadahmu ini? maka haruslah kamu berkata: Itulah 

korban Paskah bagi TUHAN yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia 

menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah 

bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian; seperti 

yang diperintahkan TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. 

Maka pada tengah malam TUHAN membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari 

anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, 

yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun 

pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir; dan 

kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian.  

Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya: "Bangunlah, keluarlah 

dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel; pergilah, beribadahlah 

kepada TUHAN, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, 

seperti katamu itu, tetapi pergilah! Dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir 

juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan 

segera dari negeri itu, sebab kata mereka: "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu 

mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus 

dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa; mereka 

meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan TUHAN 
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membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi 

permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian 

berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot, kira-kira enam ratus ribu orang laki-laki 

berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa 

turut dengan mereka; lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan 

yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab 

adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-

lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya.  

Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun. Sesudah lewat 

empat ratus tiga puluh tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan TUHAN 

dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi TUHAN, untuk membawa 

mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang 

Israel, turun-temurun, untuk kemuliaan TUHAN. Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan 

Harun: "Inilah ketetapan mengenai Paskah: Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh 

memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau 

menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu 

harus dimakan dalam satu rumah juga; tidak boleh kaubawa sedikit pun dari daging itu 

keluar rumah; satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel 

haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau 

merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, 

wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap 

sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. 

Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di 

tengah-tengah kamu." Seluruh orang Israel berbuat demikian; seperti yang diperintahkan 

TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu 

juga TUHAN membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka. 

  

Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka Keluaran 12. Anda tahu bahwa dalam minggu ini kita telah membaca tentang sepuluh tulah di 

Mesir, tentang peristiwa Paskah, tentang bagaimana Allah membebaskan umatNya melalui Laut Merah, 

bagaimana Ia memimpin umatNya dengan tiang awan pada siang hari dan dengan tiang api pada waktu 

malam, dan memberi makanan bagi umatNya dengan roti dari langit dan air dari batu karang, lalu 
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membawa umatNya ke gunung Sinai di mana Ia menyatakan diriNya sebagai api yang menghanguskan. 

Kemudian Ia memberikan Sepuluh Perintah, Kitab Perjanjian, dan meneguhkan perjanjian dengan Musa. 

Dan saya harus memilih salah satu dari ayat-ayat ini untuk dikhotbahkan bagi anda. Kita bisa saja 

menghabiskan enam jam untuk mendalami semua ini, tetapi apa yang saya ingin lakukan adalah 

menyampaikan secara umum tentang apa yang kita lihat dalam dua pasal, yakni Keluaran pasal 12 dan 

pasal 24. Dan kita akan menelusuri tema yang terdapat dalam kedua pasal tersebut yang akan 

mengarahkan kita kepada Kristus. Dan tema itu ialah "Darah Yang Memuaskan." Bukankah itu satu judul 

yang bagus untuk hari Valentine? Karena bertepatan secara kebetulan dengan hari Valentine ini, saya 

ingin memberikan judul yang cocok dengan konteks kasih-sayang, dan menurut saya "Darah Yang 

Memuaskan" adalah judul yang tepat. Saya ingin menunjukkan kepada anda tentang kasih Allah yang 

tidak terkatakan dan tidak terbatas. 

Jadi, mari kita mengulangi secara singkat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sampai Keluaran 12 ini. 

Minggu yang lalu kita telah melihat bagaimana Allah mengungkapkan diriNya sebagai Yahweh, yaitu 

Tuhan, kepada Musa. Lalu Musa dan Harun diperintahkan untuk pergi kepada Firaun. Mereka pergi 

kepada Firaun dan berkata, "Biarkan umatKu pergi." Dan hati Firaun menjadi keras. Karena itu proses 

malapetaka segera dimulai. Wabah pertama terjadi ketika Harun memukulkan tongkatnya ke atas air 

sungai Nil dan air sungai itu menjadi darah. Air sungai Nil sebagai sumber air, yang juga dianggap sebagai 

dewa dan sumber penyembahan orang Mesir, berubah menjadi gambaran kematian. Wabah kedua 

terjadi ketika Harun mengulurkan tongkatnya dan keluarlah katak-katak dari air dan meliputi seluruh 

daratan, sehingga di mana-mana ada katak. Apa yang saya sukai dari wabah yang kedua adalah ketika 

para penyihir yang berdiri di sana bersama Firaun memutuskan bahwa mereka juga ingin menunjukkan 

kuasa mereka, sehingga mereka mendatangkan lebih banyak katak. Lalu sepertinya mereka ingin 

menunjukkan lagi kuasa mereka, yaitu dengn mengirim kembali katak-katak itu ke tempatnya. Namun 

yang terjadi adalah yang sebaliknya, yaitu mereka membuat masalah menjadi lebih buruk karena 

ternyata katak-katak itu bermunculan di mana-mana. 

Keadaan tidak bertambah baik di Mesir, yang menyebabkan datangnya wabah ketiga, yakni wabah 

serangga. Para ahli sihir tidak bisa meniru yang satu ini. Mereka menyimpulkan, "Ini pasti perbuatan 

tangan Allah." Datanglah nyamuk-nyamuk yang meliputi segala sesuatu. Wabah yang keempat 

merupakan wabah pertama yang membedakan antara orang-orang Mesir dengan orang-orang Israel, 

yaitu wabah lalat. Dan lalat meliputi seluruh Mesir, termasuk para penyihir, namun sama sekali tidak 

menyentuh orang-orang Israel. Semua ini membawa ke wabah yang kelima, yaitu wabah yang menyerang 

ternak. Ternak di seluruh Mesir mati, tetapi ternak orang Israel tetap hidup di tanah Gosyen. 
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Wabah yang keenam terjadi ketika Musa menghamburkan beberapa genggam abu dari tungku 

pembakaran ke udara, dan tiba-tiba semua orang Mesir, termasuk para penyihir, diserang dengan bisul-

bisul. Bila anda memiliki bisul di seluruh tubuh anda, maka hal terakhir yang anda ingin lakukan adalah 

disentuh oleh siapa pun atau oleh apa pun. Dan ini membawa kita ke wabah yang ketujuh. Hujan es mulai 

turun dari langit. Hujan es disertai kilat terjadi seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mesir. 

Wabah ini menghancurkan segala sesuatu. Wabah yang ke delapan adalah pasukan belalang yang 

memakan habis segala sesuatu yang hijau. Wabah yang kesembilan adalah kegelapan. Kegelapan meliputi 

tanah Mesir selama tiga hari. Mereka bahkan tidak bisa melihat satu sama lain. Mereka tinggal hanya bisa 

tinggal di dalam rumah. Sebaliknya di tanah Gosyen di mana orang-orang Israel berada, tetap ada cahaya. 

Itulah kontras antara keduanya. 

Semua itu membawa kita ke wabah yang kesepuluh, ketika Allah berkata kepada Musa dan Harun, 

"Pergilah kepada Firaun dan peringatkan bahwa jika ia tidak membiarkan umatKu pergi pada tengah 

malam ini, Aku akan membuat setiap anak sulung dalam setiap keluarga mati, baik manuasia maupun 

binatang yang sulung akan mati." Satu gambaran kematian melingkupi seluruh tanah Mesir. Itu berarti 

anak-anak sulung sebagai ahli waris dalam keluarga-keluarga orang Mesir akan dimusnahkan. Dan kita 

melihat bahwa hati Firaun berulang-ulang dan berulang-ulang menjadi keras terhadap Allah. Ia menolak 

Allah. Ia menjadikan dirinya sebagai sebagai yang berkuasa dan bukannya menempatkan diri di bawah 

otoritas Yahweh sebagai Tuhan. Dan ini membawa kepada peristiwa Paskah yang dikisahkan dalam 

Keluaran 12. Dan yang saya ingin agar kita renungkan adalah perbedaan yang memisahkan bangsa Israel 

dari bangsa Mesir dalam Keluaran 12. Inilah saat dalam sejarah penebusan ketika umat Allah, setelah 

lebih dari 400 tahun dibelenggu dalam perbudakan, dibebaskan dari Mesir. Mengapa? Bagaimana 

mereka dibebaskan? Dan jawabannya ialah bahwa para tawanan dalam perbudakan ini dibebaskan oleh 

darah. Para tawanan dibebaskan oleh darah. Ini adalah caranya Allah memilih untuk membebaskan 

umatNya dari perbudakan di Mesir, yakni oleh darah. 

Kita telah berbicara pada minggu yang lalu tentang atribut-atribut dan ciri-ciri Yahweh, Tuhan, dan kita 

telah berbicara tentang berbagai ciri yang berbeda. Saya ingin agar kita memperhatikan secara khusus 

dua potret tentang Yahweh dalam Keluaran 12. Pertama, dalam Keluaran 12 kita kita melihat Yahweh 

sebagai Hakim yang kudus. Kita telah berbicara pada minggu yang lalu tentang bagaimana Allah itu kudus 

adanya. Allah sepenuhnnya terpisah, unik secara sempurna, dan sepenuhnya murni. Ia adalah kudus 

dalam semua jalanNya. Ia tidak tersentuh oleh dosa. Ia benar-benar tidak mentolerir dosa. Ia adalah 

kudus dan adil. Ia sangat menentang dosa. Ia sangat membeci dosa. KarakterNya yang kudus 

mendorongNya untuk mencurahkan hukuman atas dosa. Inilah potret Allah dalam teks ini, yaitu bahwa Ia 
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adalah Hakim yang kudus. Dan orang-orang berdosa yang berdiri di hadapan Hakim yang kudus ini pantas 

untuk dimusnahkan. Ini adalah kata yang digunakan dalam Keluaran 12:13 dan 23. Dalam teks ini kita 

melihat gambaran tentang seorang Penghancur, "Pemusnah yang masuk ke rumahmu." Dan jangan lupa, 

dalam Keluaran 12 kita melihat bahwa Pemusnah itu akan memasuki setiap rumah, baik rumah orang 

Israel maupun rumah orang Mesir, karena tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Pemusnah ini 

akan memasuki setiap rumah, karena baik orang Israel maupun orang Mesir, patut mendapat hukuman 

Allah. Semua adalah orang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Jadi apa yang kita lihat dalam Keluaran 

12 adalah hukuman Allah yang dilaksanakan dalam satu cara yang sangat serius dan dahsyat. Hal ini 

mungkin membuat kita merasa sedikit tidak nyaman karena kita mungkin memikirkan tentang bagaimana 

Pemusnah ini akan membunuh semua anak sulung dari orang-orang Mesir yang tentunya akan membawa 

tangisan di seluruh negeri Mesir. Namun di sini kita perlu menyadari bahwa dosa di hadapan Allah yang 

kudus adalah sesuatu yang serius. Dan karena itu manusia berdosa patut menerima hukuman Allah. 

Allah adalah seorang Hakim yang kudus. Pada saat yang sama kita juga melihat dalam Keluaran 12 bahwa 

Ia adalah seorang Juruselamat yang penuh belas kasihan. Kita melihat bahwa Allah memberikan 

anugerahNya. Ia menyediakan jalan keselamatan bagi umatNya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya 

Allah memungkinkan orang untuk luput dari murkaNya? Jawabannya adalah pada apa yang Ia sendiri 

sediakan, yaitu darah anak domba yang tidak bernoda. Ini adalah kasih dan anugerah Allah, yaitu bahwa 

Ia memungkinkan orang untuk luput dari murkaNya dengan menyediakan pengganti bagi mereka. Darah 

anak domba yang tak bernoda adalah perbedaan yang menentukan antara tangisan kesedihan di antara 

orang-orang Mesir dengan teriakan kebebasan di antara orang-orang Israel. Bukan karena orang Israel 

lebih baik dari orang Mesir. Ini bukan karena orang-orang Israel telah melakukan sesuatu untuk 

mendapatkan perkenanan Allah. Yang kita lihat di sini ialah bahwa Allah telah mengatakan kepada 

mereka, "Ada pengganti untuk kamu. Ketika pemusnah itu datang ke rumahmu, inilah yang harus kamu 

lakukan. Ambil domba yang tak bernoda, dan bawalah ke rumahmu selama empat hari." 

Sekarang, sedikit latar belakang tentang gambaran ini. Saya sendiri bukan orang yang mengetahui banyak 

tentang hewan. Saya bukanlah seorang  penggemar berat hewan yang dipelihara di rumah. Saya 

dibesarkan dalam rumah yang mempunyai hewan peliharaan, dan ini meyakinkan saya untuk tidak 

menjadi penggemar hewan di rumah. Dan saya tidak ingin menyinggung perasaan para pecinta hewan 

yang berada di seluruh ruangan ini, tetapi kami hanya memliki semacam tikus dan ikan, itu saja. Saya 

tidak perlu menyentuh atau melakukan sesuatu dengan salah satu dari mereka dan bagi saya itu bagus. 

Namun anda dan saya cukup tahu bahwa ketika kita membawa hewan ke dalam rumah kita, tentu ada 

ikatan yang akan terjalin dengan hewan tersebut, apakah itu anjing, kucing, atau apa pun itu. Jadi anda 
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membawa seekor anak domba, domba yang tidak bersalah dan yang bagus ke dalam rumah anda selama 

empat hari dan selama itu anda dan anak-anak anda dapat bermain-main dengannya dan merawat dan 

memberi makan dan menyediakan apa yang dibutuhkannya, dan ada semacam ikatan dengannya. 

Kemudian Allah berkata, "Setelah empat hari, kamu harus menyembelih anak domba itu." 

Bayangkan seorang anak di dalam salah satu rumah tersebut yang selama empat hari tinggal bersama 

domba yang lucu dan bagus tersebut. Kemudian ayahnya mengambil anak domba itu dan 

menyembelihnya dan mengambil darahnya lalu mengoleskannya pada tiang pintu rumah. Jika anda 

adalah seorang anak berumur lima tahun, itu adalah gambaran yang tidak akan anda lupakan, yang selalu 

anda ingat untuk waktu yang lama. Dan anda akan datang ke ayah anda dan berkata, "Mengapa ayah 

membunuh anak domba itu? Mengapa ayah mengoleskan darahnya pada pintu rumah kita?" Dan ayah 

anda akan menjawab, "Domba ini adalah pengganti. Kematian akan datang ke dalam rumah kita dan 

keluarga kita jika domba ini tidak mati sebagai pengganti kita. Dan ketika kamu melihat darah anak 

domba itu pada pintu rumah kita, kamu dapat mengetahui bahwa walaupun ada tangisan di setiap rumah 

orang Mesir karena kematian telah datang, kita tetap aman karena ada darah annak domba yang 

dioleskan pada pintu rumah kita." Itulah pemahaman yang Allah ingin tanamkan dalam hati umatNya. 

Hakim yang kudus dan Juruselamat yang penuh kasih memberikan anugerahNya melalui darah anak 

domba yang tak bernoda, dan oleh anugerah itu juga maka kurban anak domba ini diterima oleh Allah. 

Itulah cara yang harus dilakukan sebagaimana Allah tetapkan, "Seekor anak domba tanpa cacat atau cela, 

dan jangan patahkan tulang anak domba itu." Allah mau berkata kepada umatNya, “Ini adalah anak 

domba yang secara utuh dikurbankan untuk kamu. Darahnya melambangkan kehidupannya. Dan ketika 

darah itu ditumpahkan sebagai ganti kamu, demi kamu, maka kamu akan hidup. Kamu seharusnya mati, 

tetapi ketika Pemusnah itu datang, kamu akan hidup karena kurban anak domba ini diterima oleh Allah, 

dan dengan iman, kurban ini diterapkan kepada kamu." Ini adalah gambarannya. Satu-satunya kelompok 

orang yang dibebaskan dari penghakiman Allah pada malam yang mengerikan itu sebagaimana yang kita 

lihat dalam Keluaran 12 adalah orang-orang yang percaya bahwa dengan mengoleskan darah anak 

domba pada tiang pintu rumah mereka, maka mereka akan diselamatkan. Melalui iman hal itu diterapkan 

kepada mereka. Bukan karena orang-orang Israel lebih baik dari orang-orang Mesir, melainkan karena 

mereka percaya akan kurban yang Allah telah perintahkan untuk mereka lakukan, dan mereka percaya 

pada darah anak domba itu. Para tawanan dibebaskan oleh darah. 

Kemudian cerita selanjutnya bertitik tolak dari peristiwa tersebut. Allah memberikan petunjuk tentang 

bagaimana mereka harus mengingatnya. Dan Ia memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari 

dan tiang api pada waktu malam. Betapa suatu pengalaman yang luar biasa. Dan Allah memimpin mereka 
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dari segala tempat ke tepi Laut Merah. Orang-orang Mesir lalu mengejar mereka, siap untuk menyusul 

mereka. Dan Allah memimpin mereka ke jalan buntu dan tepat ke dalam laut itu. Mengapa? 

Sebagaimana dikatakan dalam Keluaran 14:4, supaya Ia menyatakan kemuliaanNya. Allah membelah laut 

itu menjadi dua bagian dan membawa umatNya melewati tanah yang kering. Mereka menoleh ke 

belakang dan melihat bagaimana air laut itu menenggelamkan orang-orang Mesir. Dan Allah berkata, 

"Firaun dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. Dan Aku membebaskan umatKu 

dan mendatangkan hukumanKu ke atas Mesir." 

Lalu dalam Keluaran 15 kita melihat bagaimana Musa menyanyikan pujian bagi Allah. Anda tahu bahwa 

itulah ayat hafalan untuk minggu ini, "TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi 

keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah bapaku, kuluhurkan Dia." Dan kemudian kitai melihat 

bagaimana umat Israel berjalan bersama Allah, di mana Ia menyediakan makanan bagi mereka, yakni roti 

dari surga. Ketika tidak ada air, Ia memberikan air dari batu karang. Dan Ia membawa mereka ke gunung 

Sinai sebagaimana yang kita baca dalam Keluaran 19. Anda tentu ingat bahwa pada minggu yang lalu kita 

mempelajari Keluaran 3. Ketika Musa melihat semak yang terbakar dan berbicara dengan semak itu, Allah 

berkata, "Aku yang mengutus engkau: apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka 

kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini."  

Dan sekarang dalam Keluaran 19 kita berada di gunung itu, yakni gunung Sinai. Dan perhatikan apa yang 

Allah katakana kepada Musa dalam Keluaran 19:3,  

"Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan TUHAN berseru dari gunung itu kepadanya: 

‘Beginilah kaukatakan kepada keturunan Yakub dan kauberitakan kepada orang Israel: 

Kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana Aku 

telah mendukung kamu di atas sayap rajawali dan membawa kamu kepada-Ku. Jadi 

sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada 

perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala 

bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan 

imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada 

orang Israel.’"  

Perhatikan kata-kata, "harta kesayanganKu," atau "Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi 

umatKu," atau "kerajaan para imam" atau "Kamu akan memiliki akses yang langsung ke dalam kemuliaan 

Allah," atau "suatu bangsa yang kudus," atau "kamu telah dipilih," atau "Kamu akan berbeda dari semua 

orang lain." Dan apa yang akan membuat mereka berbeda? Itulah gambaran yang kita lihat dalam 
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Keluaran 20, yaitu ketika Allah memberikan hukum-hukumNya, yakni Sepuluh Perintah Allah. "Berikut 

adalah bagaimana kamu akan mengalami hidup di dalam Aku dan berjalan denganKu dan menjadi 

berbeda." 

Empat perintah yang pertama dari kesepuluh perintah ini berhubungan dengan kasih kepada Allah, 

menghormati Dia dan Dia saja, tidak membuat dan menyembah berhala, menghormati namaNya, dan 

beribadah kepadaNya pada hari Sabat. Kemudian enam perintah yang terakhir menunjukkan kepada kita 

bagaimana kasih kepada Allah dinyatakan di dalam kasih kepada orang lain, dengan tidak membunuh 

atau mencuri atau berbohong, tidak mengingini milik orang lain melainkan menghormati sesama. Jadi, 

kita memiliki Sepuluh Perintah dalam Keluaran 20. Dalam Keluaran 21-23 Allah terus memberikan hukum, 

peraturan, dan pedoman kepada Musa, hukum tentang bagaimana menangani kasus-kasus, Kitab 

Perjanjian, dan semua ini membawa kita ke Keluaran 24:1. Dan di sinilah saya ingin agar kita memahami 

satu bagian di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi dalam Keluaran, yakni Keluaran 24, yang 

mungkin merupakan bagian yang paling penting dalam seluruh kitab Keluaran. Karena dalam pasal inilah 

Allah meneguhkan perjanjianNya dengan umatNya melalui Musa. Dan kita tidak bisa mengabaikan arti 

yang penting ini. 

Seorang penulis berkata, "Tidak ada cara untuk menggambarkan secara memadai implikasi dari pasal ini. 

Semua orang dari Musa sampai Yeremia sampai Yesus sampai Petrus dan setiap penulis Alkitab lainnya 

yang memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang perjanjian, mencerminkan secara langsung atau tidak 

langsung bagian ini. Ini adalah klimaks di mana Allah meneguhkan perjanjianNya dengan umatNya." Dan 

apa yang saya ingin agar kita lihat adalah bahwa perjanjian ini diteguhkan oleh darah. Para tawanan 

dibebaskan oleh darah. Perjanjian diteguhkan oleh darah. Mari bersama saya membaca Keluaran 24:1-

11, 

Berfirmanlah Ia kepada Musa: "Naiklah menghadap TUHAN, engkau dan Harun, Nadab 

dan Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah 

dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada TUHAN, tetapi mereka itu tidak 

boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia." Lalu 

datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman TUHAN dan 

segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak: "Segala firman yang 

telah diucapkan TUHAN itu, akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman 

TUHAN itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu, 

dengan dua belas tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel. Kemudian disuruhnyalah 
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orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran 

dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada TUHAN.  

Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, 

sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab 

perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata: 

"Segala firman TUHAN akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa 

mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata: "Inilah darah 

perjanjian yang diadakan TUHAN dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Dan 

naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua 

Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel; kaki-Nya berjejak pada sesuatu yang buatannya 

seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada 

pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan-Nya tangan-Nya; mereka 

memandang Allah, lalu makan dan minum." 

Hubungan perjanjian dengan Allah diteguhkan oleh darah di gunung Sinai ini. Saya ingin agar anda 

melihat dua hal di sini. Pertama, perhatikan pentingnya hukum Allah. Keluaran 24:3 mengatakan bahwa 

Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman yang Allah sampaikan dan segala 

peraturan itu. Musa datang untuk menyampaikan hukum-hukum, Sepuluh Perintah, dan aturan-aturan. 

Pada dasarnya yang Musa bacakan dan sampaikan adalah Kitab Perjanjian yang isinya terdapat dalam 

Keluaran 20-23. Ini adalah gambaran pertama tentang ibadah publik yang kita lihat dalam Alkitab. Dan 

semua unsur ibadah publik ini ada dalam peristiwa ini. Ada panggilan untuk beribadah, pembacaan 

Firman Allah, respon umat Allah, dan perjamuan sakramental, semuanya terjadi di sini. Inilah ibadah 

umat Israel di gunung Sinai. Inilah yang Allah telah katakan bahwa Ia akan melakukannya dan sekarang 

hal itu terjadi. Allah memberikan FirmanNya, lalu Musa membacakannya kepada umatNya, dan mereka 

menjawab, "Kami akan mematuhi semua yang Allah telah katakan." Di sini kita melihat pentingnya 

hukum Allah. PerjanjianNya didasarkan pada FirmanNya, yakni FirmanNya kepada kita, FirmanNya yang 

diterima oleh kita, dan itulah makna perjanjian yang Allah adakan di gunung Sinai ini. 

Namun bukan hanya pentingnya hukum Allah, melainkan juga perhatikan keindahan rahmat Allah. Pada 

pusat perjanjian ini bukan hanya ada Firman dan orang-orang yang berkata, "Ya, kami akan 

mematuhinya." Bukan hanya itu. Selain itu, ada sebuah mezbah. Di mana pun kita melihat idadah dalam 

Kitab Suci, selalu ada gambaran tentang kurban. Di mana pun ada penyembahan dari manusia berdosa 

kepada Allah yang kudus, hal itu memerlukan adanya kurban. Manusia berdosa tidak dapat mendekati 
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Allah yang Kudus berdasarkan kebaikannya. Manusia berdosa tidak dapat berdiri di hadapan Allah yang 

kudus dan yang adil, karena itu selalu ada kurban yang dipersembahkan dalam ibadah. Kita telah melihat 

hal ini sejal awal dalam Kejadian 3 dan 4, dan itu berlangsung sampai ke titik ini, dan kita akan melihatnya 

pada hari-hari yang akan datang. Selalu ada sebuah mezbah yang digunakan dalam ibadah. Jadi, Musa 

berbicara tentang dua macam kurban, yakni kurban keseluruhan, yaitu kurban bakaran yang habis 

dimakan api, dan kurban yang membawa damai, kurban keselamatan. 

Dan terjadi hal yang sangat menarik, yaitu bahwa Musa mengambil darah hewan kurban itu dan 

menuangkannya ke atas mezbah. Ini merupakan gambaran dari kenyataan bahwa umat Allah telah 

diampuni melalui darah. Umat Allah diampuni oleh darah kurban. Inilah makna yang selalu terkait dengan 

darah yang dicurahkan ke atas mezbah, yakni pengampunan dosa. Allah yang kudus harus menimpakan 

hukumanNya atau murkaNya, dan harus ada pembayaran atas dosa, sehingga harus ada tindakan bahwa 

penghukuman itu telah dilakukan, bahwa pembayaran atas dosa telah dilaksanakan. Dan itulah makna 

kurban, makna darah yang dicurahkan kei atas mezbah. Orang diampuni oleh darah kurban. Tetapi 

kemudian anda melihat sesuatu yang agak aneh terjadi. Musa mengambil sebagian darah kurban dan 

menuangkan ke dalam baskom dan kemudian ia mendatangi orang-orang yang sedang berkumpul dan 

memercikkan darah itu pada mereka. Bayangkan seandainya kita melakukan ini dalam ibadah kita. Saya 

membawa ember yang berisi darah dan mulai berjalan ke seluruh ruangan dan memercikkan darah itu 

pada anda. Mungkin akibatnya ialah akan berkurangnya pengunjung ke gereja pada waktu-waktu yang 

akan datang, sehingga dapat menjadi jalan keluar untuk kemacetan lalu lintas pada hari Minggu pagi. 

Anda akan keluar dari ruangan ini dengan darah pada tubuh anda, dan tidak akan kembali sebelum 

ruangan dibersihkan dari darah yang tumpah di mana-mana. Apa yang dilakukan oleh Musa ini 

tampaknya aneh dan tidak biasa. Namun di sinilah kita perlu memahami tentang pentingnya darah. 

Apakah kita menyadari bahwa darah bukanlah sesuatu yang banyak kita bicarakan dalam Kekristenan 

masa kini? Kita berpikir bahwa pembicaraan tentang darah tidak akan menarik banyak orang. Tetapi jika 

kita tidak menyadari pentingnya darah dalam Kitab Suci dan pentingnya darah dalam hubungan kita 

dengan Allah, maka kita tidak akan memahami makna Injil yang sebenarnya. Dalam upaya kita untuk 

memoles Injil dan membuatnya semenarik mungkin, justru kita telah melemahkan dasar Injil yang 

sesungguhnya. Musa mengambil darah kurban dan memercikkan darah itu pada umat Allah. Ini bukan 

hanya merupakan satu gambaran tentang bagaimana umat Allah diampuni melalui darah, tetapi juga 

bagaimana umat Allah ditutupi oleh darah. Dan Allah mempersatukan umatNya dengan diriNya melalui 

darah perjanjian itu. Itulah yang dikatakan dalam Keluaran 24:8, "Kemudian Musa mengambil darah itu 

dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata: ‘Inilah darah perjanjian yang diadakan TUHAN 
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dengan kamu, berdasarkan segala firman ini.'" Inilah darah yang mendamaikan manusia dengan Allah. 

Inilah darah yang memungkinkan terjalinnya kembali hubungan manusia dengan Allah. 

Dan perhatikan apa yang terjadi setelah ini. Tepat setelah umat Allah ditutupi dengan darah, mereka 

terikat kepadaNya dalam perjanjian melalui darah kurban. Dikatakan dalam ayat 9, "Dan naiklah Musa 

dengan Harun, Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat 

Allah Israel; kaki-Nya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang 

terangnya seperti langit yang cerah." Ini adalah satu pernyataan yang mengejutkan. Dalam Keluaran 19 

ketika Allah menyatakan diriNya di gunung Sinai, Ia berkata, "Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki 

gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapa pun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum 

mati." Lalu Musa pergi memberitahu umat bahwa siapa pun yang berani menyentuh gunung itu, ia akan 

mati. Tetapi sekarang, karena darah kurban yang telah mengampuni mereka dan menutupi mereka, 

mereka dapat melihat Allah. Tentu mereka tidak melihat wajahNya dalam segala kemuliaanNya. Apa yang 

dijelaskan di sini hanyalah satu perbandingan, yaitu "kaki-Nya berjejak pada sesuatu yang buatannya 

seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah" (ayat 10).  

Tetapi jangan lupa, dalam teks ini tidak dikatakan bahwa Allah meletakkan tanganNya ke atas mereka, 

melainkan bahwa mereka melihatNya. Secara harfiah mereka melihat kemuliaanNya. Itu sebenarnya 

yang dikatakan dalam ayat tersebut, yaitu bahwa mereka melihat kemuliaan Allah lalu mereka makan 

dan minum! Makan di meja yang sama merupakan satu gambaran tentang persekutuan dan perdamaian 

dengan Allah, di mana mereka memandang kemuliaanNya dan mereka bersukaria di hadapanNya. Ini 

bukan semata-mata satu gambaran yang serius, tetapi juga adalah satu perayaan yang penuh dengan 

sukacita. Allah dan manusia bersekutu bersama satu dengan yang lain di gunung itu. Ini adalah satu 

pemandangan tentang ibadah yang luar biasa. Mereka melihat kemuliaanNya dan mereka merayakannya 

dalam kehadiranNya. Semua ini karena darah kurban yang telah membawa pengampunan bagi mereka 

dan yang menutupi mereka. 

Jadi, kita memiliki dua ceita utama dalam kitab Keluaran. Keluaran 12 yang mengisahkan tentang 

tawanan-tawanan yang dibebaskan oleh darah anak domba yang tanpa noda, dan Keluaran 24 yang 

mengisahkan tentang perjanjian yang diteguhkan oleh darah kurban. Dan di sinilah saya ingin agar anda 

dapat melihat bagaimana dua peristiwa dalam sejarah penebusan ini dengan jelas mengarahkan kita 

kepada satu peristiwa yang jauh lebih besar maknanya, yang memiliki implikasi-implikasi untuk setiap 

orang di antara kita dalam ruangan ini. Para tawanan dibebaskan dari Mesir oleh darah, perjanjian antara 

Allah dengan umatNya diteguhkan oleh darah, yang mengarahkan kita kepada hari ketika Kristus akan 



 

Página (Page)14 

 

menumpahkan darahNya. Dan di sinilah saya ingin menunjukkan kepada anda makna Injil yang terlihat 

dalam peristiwa-peristiwa dalam kitab Keluaran, dan bagaimana peristiwa-peristiwa ini kan mengarahkan 

kita kepada Kristus. 

Inilah yang saya sebut sebagai pertanyaan dari Alkitab. Dari Kejadian 3 timbul pertanyaan yang harus 

dijawab oleh Alkitab, dan ini merupakan pertanyaan yang terutama di seluruh alam semesta. 

Pertanyaannya adalah: Bagaimana Allah yang adil dapat mengasihi orang-orang berdosa yang telah 

memberontak kepadaNya dan yang patut menerima murkaNya? Itulah pertanyaannya. Bagaimana Allah 

yang kudus dan yang adil dalam segala jalanNya dapat mengasihi orang-orang berdosa yang telah 

memberontak kepadaNya dan yang patut menerima murkaNya? Bagaimana Allah dapat mengasihi, 

berbuat baik, dan mengasihani orang berdosa jika Ia adalah adil? Ini bukanlah pertanyaan yang sering 

kita pikirkan. Ini bukanlah cara yang sering kita gunakan untuk memahami masalah ini. Tidak ada banyak 

orang pada hari ini yang mempermasalahkan kenyataan tentang bagaimana Allah bisa begitu baik kepada 

orang-orang berdosa. Sebaliknya, kita membalikkannya dan mepermasalahkan tindakan Allah dalam 

penghukumanNya. Dan kita mengatakan hal-hal tertentu ketika kita membaca teks seperti Keluaran 12. 

Atau kita melihat akibat-akibat dosa yang terlihat di sekitar kita. Atau kita berpikir tentang realitas 

neraka. Kita menunjuk jari kita kepada Allah dan mempertanyakan tindakanNya dan berkata, "Bagaimana 

mungkin Engkau bisa menghakimi dengan sedemikian rupa terhadap orang berdosa? Bagaimana 

mungkin Engkau menyatakan penghakiman dan murka dan hukuman terhadap orang berdosa? Kami 

patut dikasihi, sedangkan Engkau menunjukkan murkaMu, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Engkau 

yang adalah Allah bisa menunjukkan murkaMu atas kami?" Kita mengatakan seperti itu karena kita 

berpikir dari sudut pandang yang berpusat pada manusia. 

Alkitab melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang sangat berpusat pada Allah. Dan pertanyaan 

dalam Alkitab adalah bagaimana Allah bisa sangat kudus dan sangat layak disembah dan sangat adil? Dan 

bagi mereka yang memberontak terhadapNya, yang menegaskan otoritas mereka terhadapNya, yang 

menolak otoritasNya atas mereka dan berpaling dariNya, pertanyaannya ialah bagaimana Allah bisa tetap 

adil dan pada saat yang sama mengasihi mereka dan mengampuni mereka dan menunjukkan belas 

kasihan kepada mereka? Pikirkan ketegangan yang ada di sini. Bagaimana Allah menyatakan 

kekudusanNya, kepenuhan kekudusanNya yang tak terbatas tanpa menghancurkan kita dalam dosa kita? 

Bagaimana anda bisa berdiri di hadapan Allah yang Kudus? 

Dalam Yesaya 6, bagaimana Yesaya menanggapi secara langsung kekudusan Allah? "Celakalah aku! 

Celakalah aku! Tidak mungkin aku dapat berdiri di hadapan Allah yang Kudus." Dengan cara yang sama, 

bagaimana Allah dapat menyatakan kasihNya kepada kita tanpa harus membiarkan dosa-dosa kita? 
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Bagaimana Allah bisa mengekspresikan semua perwujudan dari atribut-atributNya terhadap kita dalam 

dosa kita? Renungkanlah hal ini. Dalam 2 Samuel 12:13 kita membaca bahwa Raja Daud telah berzinah, 

berbohong, dan membunuh. Lalu nabi Nathan datang kepadanya dan berkata, "Engkau telah berzinah 

dan berbohong dan membunuh." Lalu Daud berkata, "Saya telah berdosa kepada TUHAN." Nathan 

berkata, "TUHAN telah mengampuni kamu." Dan itu saja. Bagaimana mungkin terjadi demikian? Apakah 

ini adil? Bayangkan bahwa seorang hakim sedang berhadapan dengan seorang terdakwa yang telah 

berzinah dan membunuh, lalu sang hakim hanya mengatakan, "Saya memaafkan kamu." Apakah ia hakim 

yang adil? Kalau itu terjadi, kita pasti akan berusaha menyingkirkan hakim tersebut. Di mana keadilan 

dalam kasus itu? Kita akan mengatakan bahwa keputusan hakim itu tidak benar dan bukanlah keadilan. 

Di sinilah kita menyadari bahwa pengampunan Allah bagi orang-orang berdosa adalah semacam ancaman 

bagi karakterNya sebagai Allah. 

John Stott berkata, "Pengampunan Allah terhadap orang berdosa merupakan masalah yang paling dalam 

maknanya." Kita harus memahami ini. Kita harus merasakan ketegangan ini. Kita biasanya tidak berpikir 

dengan cara ini. Bagaimana Allah bisa benar-benar kudus dan benar-benar adil dan pada saat yang sama 

mengampuni kita ketika kita memberontak terhadapNya? Dengan kata lain, bagaimana Allah dapat 

bertindak sesuai karakterNya dan pada saat yang sama menyelamatkan jiwa kita? Itulah pertanyaan yang 

dijawab oleh Injil. Saya ingin memberikan satu gambaran lainnya. Perhatikan Amsal 17:15. Mari kita 

membacanya bersama-sama dan saya ingin agar kita merenungkan hal ini. Amsal 17:15 mengatakan, 

"Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi 

TUHAN." Apakah anda bisa menangkap maknanya? "Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan 

orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi TUHAN." Membenarkan orang fasik adalah kekejian bagi 

Tuhan. Sekarang, apa sebenarnya makna keselamatan itu? Bukankah keselamatan itu berarti bahwa Allah 

mengatakan kepada mereka yang jahat, "Kamu dibenarkan?" Keselamatan berarti bahwa Allah 

mengatakan kepada orang yang bersalah, "Engkau tidak bersalah." Dan Amsal 17:15 dengan jelas 

mengatakan bahwa membenarkan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Berarti hal ini mempunyai 

implikasi bagi karakter Allah. 

Jadi, bagaimana Allah membenarkan orang fasik dan tetap menjadi kudus dan baik dan adil? Di sinilah 

kita sampai pada keindahan Injil. Bagaimana Allah bisa bertindak sesuai karakterNya dan pada saat yang 

sama menyelamatkan jiwa kita? Jawabannya ialah pemuasan terhadap tuntutan keadilan Allah. Kita akan 

mendalami pokok ini. Pemuasan terhadap tuntutan keadilan Allah melalui substitusi atau melalui 

penggantian merupakan jalan satu-satunya yang dapat membawa keselamatan. Saya ingin agar anda 

benar-benar mengikuti apa yang saya maksudkan di sini. Saya ingin agar anda menangkap maknanya, dan 



 

Página (Page)16 

 

membiarkan kebenaran ini meresap masuk kedalam hati anda. Pemuasan ilahi terjadi di kayu salib di 

mana totalitas karakter Allah dinyatakan. Lihatlah kayu salib dan anda bisa melihat keadilan Allah. 

Apakah Ia menghakimi dosa? Tentu saja. Ia menghakimi dosa sepenuh-penuhnya. Apakah Ia 

mencurahkan murkaNya yang kudus atas dosa? Tentu saja. Anda dapat melihat kenyataan itu ketika 

Yesus mati di kayu salib. Dan pada saat yang sama, apakah Ia mengasihi orang berdosa? Ya. Apakah Ia 

menaruh belas kasihan terhadap orang fasik? Ya. Karena pada saat yang sama ketika Ia  mencurahkan 

murkaNya, Ia mengadakan penggantian melalui diriNya. Itulah penggantian ilahi. Yesus, yaitu Allah dalam 

wujud manusia adalah orang yang menanggung murka Allah dan melalukan pembayaran atas dosa dan 

menumpahkan darahNya, dan keselamatan melalui Anak Allah dapat tercapai. Ia menunjukkan keadilan, 

kekudusan, kasih dan belas kasihanNya dengan cara memberikan diriNya sebagai pengganti kita. 

Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5:21, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa 

karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Pemuasan ilahi, penggantian ilahi, 

menyebabkan keselamatan ilahi. Maksudnya ialah bahwa Allah sendiri yang melakukan tindakan 

pemuasan terhadap tuntutan keadilanNya melalui Kristus sebagai pengganti kita, yang memungkinkan 

Allah untuk mengaruniakan keselamatan kepada kita. Esensi dosa ialah manusia menggantikan dirinya 

untuk Allah. Bukankah itu esensi dosa? Hal itu muncul dari hati yang penuh dosa. Dalam hal ini anda dan 

saya berkata, "Akulah Allah. Akulah yang mengontrol segala sesuatu." Ini adalah keangkuhan dalam hati 

kita yang mengatakan, "Saya melakukan apa saja yang saya ingin lakukan. Saya menolak otoritas di atas 

saya. Saya sendiri yang mengarahkan hidup saya." Itulah Firaun. Itulah Firaun yang menempatkan diriNya 

sebagai Allah. Dialah yang menentukan apa yang harus terjadi, dan yang mengeraskan hatinya terhadap 

Allah. Jangan lupakan ini, kita adalah Firaun. Lihatlah diri anda dalam Firaun yang menempatkan diri kita 

sebagai Allah. Dan realitas yang mulia dan indah tentang keselamatan yang dinyatakan dalam Kitab Suci 

ialah bahwa ketika kita berusaha menempatkan diri kita sebagai pengganti untuk Allah, Allah 

menyelamatkan kita dengan menempatkan diriNya sebagai pengganti bagi manusia. Dan Ia 

menempatkan dirinya di tempat kita untuk membayar dosa-dosa kita. Dan inilah makna sesungguhnya 

dari darah Kristus. Anak Domba Allah memuaskan tuntutan murka Allah dan menyelamatkan kita untuk 

menjadi anak-anak Allah. Itulah Injil. 

Allah menempatkan Anaknya, yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, sebagai pengganti kita, 

dan di salib Ia mencurahkan darahNya, memuaskan tuntutan murka Allah dan menyelamatkan jiwa kita. 

Ini terjadi karena darah Kristus. Dan itu sebabnya di seluruh Perjanjian Baru kita membaca kalimat-

kalimat seperti, "Kita dibenarkan oleh darahNya." Dalam Efesus pasal 1, 1 Timotius pasal 1, dan 1 Petrus 

pasal 1, kita membaca bahwa kita telah ditebus oleh darahNya. 1 Yohanes 1:7 mengatakan bahwa kita 
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memiliki pengampunan melalui darahNya. Roma 3:25 mengatakan bahwa Yesus memberikan diriNya 

sebagai kurban pendamaian untuk dosa-dosa kita, dan karena iman kita diselamatkan oleh darahNya. 

Semua ini adalah tentang darah Kristus sebagai Anak Domba Allah. Dan oleh anugerah, kurban Kristus ini 

diterima Allah. Tidak ada seorang pun dalam seluruh sejarah manusia yang sempurna, tidak bercacat, 

murni, dan tanpa noda, yang dapat membayar harga untuk dosa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat 

menanggung murka Allah yang penuh pada dirinya, tidak ada seorang pun.  

Oleh anugerah, kurban Kristus saja yang dapat diterima oleh Allah. Ini adalah kurban yang lebih baik 

daripada seluruh kurban dalam Perjanjian Lama, sebagaimana yang dikatakan dalam surat Ibrani. Dan Ia 

adalah mediator yang lebih baik daripada Musa. Ia adalah Anak Domba yang lebih baik dari semua 

domba yang dipersembahkan tahun demi tahun demi tahun,  karena hanya Dia yang mampu melakukan 

pembayaran yang penuh atas dosa kita. Oleh anugerah, kurbanNya diterima oleh Allah. Melalui iman, hal 

itu diterapkan kepada kita. Inilah gambaran yang sama yang kita lihat dalam Keluaran 12, ketika umat 

Israel yang ditawan dalam perbudakan pada malam Paskah itu tahu bahwa mereka aman karena satu hal, 

yaitu karena ada darah yang dioleskan pada tiang pintu rumah mereka. 

Dan karena itu, setiap pria dan wanita dalam ruangan ini, ketahuilah bahwa tidak peduli betapa gelapnya 

masa lalu anda yang penuh dengan dosa, tidak peduli seberapa bersalahnya hati nurani anda, tidak 

peduli seberapa kotornya masa lalu anda, ketika anda percaya akan darah Kristus yang menutupi 

kehidupan anda, anda aman di hadapan Allah dan anda bebas dari kuasa dosa. Bukan karena anda lebih 

baik atau telah melakukan lebih banyak hal, atau karena anda adalah seorang yang religius, atau karena 

anda sudah memenuhi banyak tuntutan, melainkan hanya melalui iman, hanya melalui percaya dalam 

darahNya, itu saja. Itulah perbedaan yang menentukan pada malam Paskah, dan itu adalah perbedaan 

yang menentukan dalam kehidupan setiap orang di antara kita ketika suatu saat nanti anda dan saya 

berdiri di hadapan Allah yang kudus untuk memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan kita. 

Pertanyaan utama pada hari itu adalah: apakah anda percaya akan darahNya? Apakah anda sekarang 

percaya akan darahNya? Jangan lewatkan ini.  

Yang terjadi ialah bahwa kita telah meninggalkan kebenaran yang mulia ini di belakang dan kita mulai 

menjalani kehidupan Kristen kita seolah-olah penerimaan kita di hadapan Allah didasarkan pada apa yang 

kita lakukan, atau pada seberapa sering kita berdoa, atau berapa banyak kali kita membaca Alkitab. Apa 

yang kita lakukan di sini dan di sini dan di sini dan di sini. Tentu ketaatan akan mengalir dalam hubungan 

dengan Kristus. Tapi jangan lewatkan, penerimaan anda di hadapan Allah pada saat ini tetap sepenuhnya 

berdasarkan darah Kristus yang menutupi kehidupan anda. Dan setiap kali Iblis datang kepada anda 
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untuk menghakimi anda, anda dapat percaya dengan penuh keyakinan akan kenyataan bahwa anda 

berada di bawah perlindungan darah Kristus dan anda telah bebas dari hukuman. Dan anda memiliki 

akses kepada Allah, dan merupakan satu keindahan bahwa sekarang kita dapat menatap kemuliaanNya! 

Kita telah diampuni oleh darah kurban Kristus, ditutupi oleh darah kurban Kristus, dan kita dapat melihat 

Allah! Kita memiliki akses kepada Allah! Kita melihatNya dan kita mengenalNya.  

Apa yang dinanti-nantikan oleh orang-orang kudus dalam Perjanjian Lama, saat ini kita telah 

mengalaminya dengan cara yang mulia dan agung. Kita melihat dan kita memandang kemuliaan Allah, 

dan kita merayakan hal itu di hadapanNya. Kita memiliki damai denganNya. Saya ingin menunjukkan 

kepada anda satu ayat yang lain. Anda tentu ingat ketika Musa berkata dalam Keluaran 24, "Inilah darah 

perjanjian yang Allah telah adakan dengan kamu, lalu mereka makan dan minum." Yesus, tepat sebelum 

Ia bersiap untuk pergi ke kayu salib, menggunakan kata-kata yang sama, kecuali Ia mengubah satu kata 

yang sangat penting. Dalam Matius 26, Ia tidak mengatakan, "Ini adalah darah perjanjian," melainkan Ia 

mengatakan, "Inilah darahKu, darah perjanjian." Musa menunjuk ke darah orang lain, kepada kurban 

yang lain. Yesus datang kepada murid-muridNya dan berkata, "Aku akan menuju salib di mana Aku akan 

memberikan darahKu, dan hubungan kamu dengan Allah akan dimeteraikan oleh apa yang Aku lakukan." 


