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THE COVENANT

Kel.19:6 “Kamu akan menjadi bagi-Ku 
kerajaan imam dan bangsa yang kudus. 

Inilah semuanya firman yang harus
kaukatakan kepada orang Israel.“

1Pet.2:9 “Tetapi kamulah bangsa yang 
terpilih, imamat yang rajani, bangsa yg

kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 
supaya kamu memberitakan perbuatan-
perbuatan yang besar dari Dia, yg telah
memanggil kamu keluar dari kegelapan

kepada terang-Nya yang ajaib.”
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• Memberitakan perbuatan-2 yang besar
dari Tuhan yang Mahakudus. 

➢Memuji Kemuliaan-Nya! Efs.1:3-14

• Israel dipilih sebagai “Bangsa Imam” untuk
melayani bangsa-2 lain (jadi kesaksian!). 
Namun gagal! – Penyembahan berhala!

• Lewi dipilih sebagai “Suku Imamat” untuk
melayani Bangsa Israel. – Gagal karena tidak

kudus! Hak.17:7 – Hak.19; Mal.2:1-9.

MAKSUD PELAYANAN KEIMAMAN • Kejatuhan Israel – Tidak kudus: 
Penyembahan lembu emas! Kel.32:1-24.

• Tantangan Musa: “Siapa yang memihak
kepada Tuhan datanglah kepadaku (kepada

Musa)!”  Kel.32:26

• Musa memanggil – Suku Lewi merespons
Kel.32:26-29  Mereka dipilih!

• Lewi = lêvıŷ = attached – dilekatkan! 
Dari kata: “lavah” = lâvâh = to twine, 
membelitkan; to unite, menyatukan.

PERSEKUTUAN DILAKUKAN OLEH ROH!

2Kor.13:13 “Kasih karunia Tuhan Yesus
Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan

Roh Kudus menyertai kamu sekalian.”
Cp.Yes.30:1 Persek yg bukan oleh Roh!

Persekutuan dg Tuhan Yesus yg menguduskan

(1Kor.1:30), hanya dapat terjadi oleh Roh Kudus!

• TUTUP PENDAMAIAN
Kel.25:17-22

• TABUT = THE ARK
Kel.25:10-16

• Tutup Pendamaian = Mercy Seat = 
kappôreth – dari kata: kâphar = menutupi
– khususnya menutupi kesalahan, dengan

jalan menebus & mendamaikan.
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• TUTUP PENDAMAIAN
Kel.25:17-22

• TABUT = THE ARK
Kel.25:10-16

• Persekutuan Gereja – “Tabut” – dengan
Kristus – “Tutup Pendamaian” – terjalin

erat bila kudus: roh – jiwa – tubuh
dikuduskan Roh! 1Tes.5:23.

Tabut berisi Tongkat Harun, Buli2 Emas & Dua loh
batu.

PENGUDUSAN DIMULAI DARI ROH, 
DILANJUTKAN KE JIWA & TUBUH

1Tes.5:23 “Semoga Allah damai sejahtera
menguduskan kamu seluruhnya dan

semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara
sempurna dengan tak bercacat pada

kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.”

• Pengudusan seluruhnya – seutuhnya, 
harus dimulai dari roh anda, lalu jiwa dan

kemudian tubuh.

• Bombardir pikiran anda dg Firman shg pikiran
Kristus ada dlm pikiran anda & ijinkan Firman itu

mengalir via mulut spy ada aliran yg kuat.

Firman adalah
roh Yoh.6:63

ROH 

DIKUDUSKAN
JIWA 

DIKUDUSKAN
TUBUH 

DIKUDUSKAN

SAAT PERCAYA
PERCAYA

SAAT TAAT TAAT & SETIA

ROH DIUBAH 
➢ BERSEKUTU! 

JIWA (Pi,Pe,K) 
DIUBAH

TUBUH DIUBAH 
RAPTURE!

• Dengan TAAT kepada Pribadi Yesus,yang
diberikan sebagai TUHAN, barulah JIWA 

anda jadi kudus!  Practical Sanctification!
(Taat sbg Hamba!)

1Pet.1:22 “Karena kamu telah menyucikan
jiwamu oleh ketaatan kepada kebenaran, 
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih
persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah

kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi
dengan segenap hatimu.”

PENGUDUSAN MELALUI JALAN 
PENDAMAIAN
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• PELAYANAN PENDAMAIAN
Ibr.9:22 “Dan hampir segala sesuatu

disucikan menurut hukum Taurat dengan
darah, dan tanpa penumpahan darah

tidak ada pengampunan.”

• PELAYANAN PENDAMAIAN
UNTUK MAKSUD PENGUDUSAN

Ibr.12:14 “Berusahalah hidup damai
dengan semua orang dan kejarlah

kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak
seorang pun akan melihat Tuhan.

• Salah satu tugas penting
Imam & Para Lewi adalah

PELAYAN PENDAMAIAN!

• 2Kor.5:18 “Dan semuanya
ini dari Allah, yang dengan
perantaraan Kristus telah

mendamaikan kita dengan
diri-Nya dan yang telah

mempercayakan pelayanan
pendamaian itu kepada

kami.”
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SUDAH TERJADI 
2000 TAHUN Y.L.

SEDANG & AKAN 
TERJADI

3 HARI RAYA INI PADA 
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H.R. GEREJA

KEMATIAN YESUS

HIDUP KUDUS

KEBANGKITAN 

PENTAKOSTA

PANGGILAN  KUMPUL

TUBUH KRISTUS  

KEDATANGAN TUHAN

H.R. ISRAEL

PASKAH

ROTI TAK BERAGI

BUAH SULUNG 

PENTAKOSTA

NAFIRI

PENDAMAIAN

PONDOK DAUN

TUJUAN 

PENGAMPUN

-AN & PEM-

BENARAN

BERBUAH

PERSATUAN

GEREJA DG 

KRISTUS

TUJUH HARI RAYA ISRAEL Imamat 23

• PELAYANAN PENDAMAIAN, AGAR:

➢ ALLAH MENGULURKAN TANGAN-NYA!

➢MANUSIA MENJANGKAU TANGAN-NYA!
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• Pendamaian (H.R.Pendamaian) sebagai
persiapan Jemaat bertemu dengan Tuhan

(H.R.Pondok Daun).

Im.16:5 “Dari umat Israel ia harus
mengambil dua ekor kambing jantan untuk
korban penghapus dosa dan seekor domba

jantan untuk korban bakaran.”

• Korban Penghapus
Dosa! 

• Korban Bakaran.

Im.16:7-10 “Ia harus mengambil kedua ekor
kambing jantan itu dan menempatkannya di

hadapan TUHAN di depan pintu Kemah 
Pertemuan, 8. dan harus membuang undi

atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi
bagi TUHAN dan sebuah bagi Azazel. 

BAGI TUHANBAGI AZAZEL

KAMBING JANTAN PERTAMA
BAGI TUHAN

9.Lalu Harun harus mempersembahkan
kambing jantan yang kena undi bagi TUHAN 

itu dan mengolahnya sebagai korban
penghapus dosa. 

Yes.53:10 “Tetapi TUHAN 
berkehendak meremukkan

Dia dengan kesakitan. 
Apabila Ia menyerahkan
jiwa-Nya sebagai korban

penebus salah, ia akan
melihat keturunan-Nya, 

umur-Nya akan lanjut, dan
kehendak TUHAN akan
terlaksana oleh-Nya.”

DILAKSANAKAN YESUS DI GETHSEMANE
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11.Sesudah kesusahan
jiwa-Nya Ia akan melihat

terang dan menjadi
puas; dan hamba-Ku itu, 

sebagai ORANG yang 
BENAR, akan

membenarkan banyak
orang oleh hikmatnya, 
dan kejahatan mereka

dia pikul.”

BENAR BILA MELAKUKAN KEHENDAK BAPA Ul.6:25

• MAUKAH ANDA MENYERAHKAN JIWAMU 
SEPERTI YESUS? Menjadi ORANG BENAR?

Mat.26:42 Lalu Ia
pergi untuk kedua

kalinya dan berdoa, 
kata-Nya: "Ya Bapa-
Ku jikalau cawan ini
tidak mungkin lalu, 
kecuali apabila Aku

meminumnya, jadilah
kehendak-Mu!”

“Jadilah
kehendak-Mu!

Tundukkan➢ pikiran & 
perasaanmu kpd
kehendak Tuhan!

KAMBING JANTAN KEDUA
BAGI AZAZEL

Im.16:10 “Tetapi kambing jantan yang kena
undi bagi Azazel haruslah ditempatkan
hidup-hidup di hadapan TUHAN untuk

mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan
bagi Azazel ke padang gurun.”

Arti ‛ăzâ'zêl = goat of departure; the 
scapegoat = kambing hitam.

➢ Sebab kambing jantan ini harus
mengangkut segala kesalahan ke tanah

yang tandus = gezêrâh = gurun, tak didiami.

Im.• 16:21-22 “Dan Harun harus meletakkan
kedua tangannya ke atas kepala kambing

jantan yang hidup itu dan mengakui di atas
kepala kambing itu segala kesalahan orang
Israel dan segala pelanggaran mereka, apa

pun juga dosa mereka; ia harus
menanggungkan semuanya itu ke atas
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kepala kambing jantan itu dan kemudian
melepaskannya ke padang gurun dengan
perantaraan seseorang yang sudah siap

sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan
itu harus mengangkut segala kesalahan

Israel ke tanah yang tandus, dan kambing
harus dilepaskan di padang gurun.”

YESUS RELA MENJADI KAMBING HITAM!

• Semua dosa manusia yang keji ditimpakan
kepada-Nya!  2Kor.5:21 “Dia yang tidak 

mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi 
dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 

dibenarkan oleh Allah.”

YESUS, ALLAH PENCIPTA, RELA DIGIRING 
KE GOLGOTHA!

• Golgotha = Tempat Tengkorak!
➢ Tempat yang mengerikan, tidak dihuni.

Yesaya 53:1- 8

“Siapakah yang percaya kepada berita yang 
kami dengar, dan kepada siapakah tangan
kekuasaan TUHAN dinyatakan? 2 Sebagai
Taruk Ia tumbuh di hadapan TUHAN dan
sebagai Tunas dari tanah kering. Ia tidak
tampan dan semarak-Nya pun tidak ada
sehingga kita memandang Dia, dan rupa

pun tidak, sehingga kita menginginkan-Nya. 

3 Ia dihina dan dihindari (rejected) orang, 
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang 
biasa menderita kesakitan; Ia sangat dihina, 

sehingga orang menutup muka-Nya
terhadap Dia dan bagi kita pun Dia tidak
masuk hitungan. 4 Tetapi sesungguhnya, 

penyakit kitalah yang ditanggung-Nya, dan
kesengsaraan kita yang dipikul-Nya, 
padahal kita mengira Dia kena tulah, 

dipukul dan ditindas Allah. 

5 Tetapi Dia tertikam oleh karena
pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh

karena kejahatan kita; ganjaran yang 
mendatangkan keselamatan bagi kita

ditimpakan kepada-Nya, dan oleh bilur-
bilur-Nya kita menjadi sembuh. 6 Kita 
sekalian sesat seperti domba, masing-

masing kita mengambil jalannya sendiri, 
tetapi TUHAN telah menimpakan kepada-

Nya kejahatan kita sekalian. 
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7 Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri
ditindas dan tidak membuka mulut-Nya

seperti anak domba yang dibawa ke
pembantaian; seperti induk domba yang kelu

di depan orang-orang yang menggunting
bulunya, Ia tidak membuka mulut-Nya. 

8 Sesudah penahanan dan penghukuman Ia
terambil, dan tentang nasib-Nya siapakah

yang memikirkan-Nya? Sungguh, Ia terputus
dari negeri orang-orang hidup, dan karena
pemberontakan umat-Ku Ia kena tulah.”

• Spt “kambing jantan
bagi TUHAN”  Allah 
Bapa dipuaskan dlm
hukum, oleh Korban
Pendamaian Yesus.

• Spt “kambing jantan
bagi Azazel” begitulah

Yesus jadi kambing hitam
utk membawa pergi

dosa2 krn tuntutan Iblis!

• Yes.53:10 “Tetapi TUHAN 
berkehendak meremukkan

Dia dengan kesakitan. 
Apabila Ia menyerahkan
diri-Nya sebagai korban
penebus salah, Ia akan
melihat keturunan-Nya, 

umur-Nya akan lanjut, dan
kehendak TUHAN akan

terlaksana oleh-Nya.

Yes.• 53:3 “Ia dihina dan dihin-
dari orang, seorang yg penuh
kesengsaraan dan yang biasa

menderita kesakitan; Ia sangat
dihina, sehingga orang

menutup mukanya terhadap
Dia dan bagi kita pun Dia tidak

masuk hitungan.”

Luk.9:23 Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang
yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, 

memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku.”

• Menyangkal diri = 
mengatakan tidak kpd

pikiran, perasaan & 
kehendak diri – namun

menurut kehendak Bapa

• Memikul salib = 
Menerima perbuatan
buruk orang lain dan
menanggung derita

dalam tubuh jasmaniah.

• Korban Penghapus Dosa dilengkapi dengan
Korban Bakaran seekor Domba jantan.

• Pendamaian harus disertai dengan
Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan!

• Apa respons Anda? Maukah Anda
mengikut Kristus?

• SERAHKAN DIRIMU sebagai Korban
Bakaran yang harum!
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RUANG 

MAHA SUCI
RUANGAN SUCI

PELAYANAN IMAMAT
DALAM RUANGAN SUCI

• Yusuf diberi hikmat, saat sdr2nya 
menghadap Firaon, mereka harus

menjawab pekerjaan mereka – GEMBALA!
• Gembala – untuk mengasihi Yoh.21:15-17 

• Minta diam di Goshen! 
“Goshen”  = drawing near = mendekat.
➢ Bila mau dibedakan, kudus, maka kita

harus hidup mendekat kepada Tuhan!
Im.20:26; Kel.22-23.

Im.20:26 “Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab
Aku ini, TUHAN, kudus dan Aku telah

memisahkan kamu dari bangsa-bangsa
lain, supaya kamu menjadi milik-Ku.”

Kel.8:22-23 Tetapi pada hari itu Aku akan
mengecualikan tanah Gosyen, di mana
umat-Ku tinggal, sehingga di sana tidak

ada terdapat pikat, supaya engkau
mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, ada di
negeri ini. Sebab Aku akan mengadakan

perbedaan antara umat-Ku dan bangsamu. 
Besok tanda mujizat ini akan terjadi.”

PELAYANAN PENGEMBALAAN
Kej.47:3 Firaun bertanya kepada saudara-

saudara Yusuf itu: "Apakah pekerjaan-
mu?" Jawab mereka kepada Firaun: 

"Hamba-hambamu ini gembala domba, 
baik kami maupun nenek moyang kami.“
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PELAYANAN PENGEMBALAAN
• Kejatuhan Israel membuat hanya suku

Lewi yang boleh menggembalakan!

• Lewi = lêvıŷ = attached – dilekatkan! 
Dari kata: “lavah” = lâvâh = to twine, 
membelitkan; to unite, menyatukan.

PELAYANAN PENGEMBALAAN
➢ Hanya dapat dilakukan oleh mereka
yang melekat kepada Tuhan, Gembala

Agung! – Yang kudus!

➢ PELAYANAN IMAMAT DALAM RUANGAN SUCI!

PELAYANAN DOA

PELAYANAN 
KESAKSIAN

PELAYANAN 
FIRMAN

TUGAS IMAM & LEWI

Ul.5:27-29 Mendekatlah engkau dan
dengarkanlah segala yang difirmankan
TUHAN, Allah kita, dan engkaulah yang 
mengatakan kepada kami segala yang 

difirmankan kepadamu oleh TUHAN, Allah 
kita, maka kami akan mendengar dan

melakukannya. 5:28 Ketika TUHAN 
mendengar perkataanmu itu, sedang kamu

mengatakannya kepadaku, 

maka berfirmanlah TUHAN kepadaku: 
Telah Kudengar perkataan bangsa ini
yang dikatakan mereka kepadamu. 
Segala yang dikatakan mereka itu

5:29 Kiranya hati mereka selalu begitu, 
yakni takut akan Daku dan berpegang
pada segala perintah-Ku, supaya baik

keadaan mereka dan anak-anak
mereka untuk selama-lamanya!”

Ul.4:10 “Yakni hari itu ketika engkau
di hadapan TUHAN, Allahmu, di Horeb, 

waktu TUHAN berfirman kepadaku: 
Suruhlah bangsa itu berkumpul kepada-Ku, 

maka Aku akan memberi mereka
mendengar segala perkataan-Ku, sehingga

mereka takut kepada-Ku selama mereka
hidup di muka bumi dan mengajarkan
demikian kepada anak-anak mereka.”

▪ TUGAS PELAYAN IMAMAT: 
JEMAAT TAKUT AKAN TUHAN!
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MENDEKAT DG 
MEMBAWA PEDUPAAN

• Doa Penyembahan
yang berbau harum di

hadapan Tuhan!

• Tuhan datang
menemui: 

Menguduskan & 
Memberi Firman!

• Im.16:12-13 “Dan ia harus mengambil
perbaraan berisi penuh bara api dari atas

mezbah yang di hadapan TUHAN, serta
serangkup penuh ukupan dari wangi-

wangian yang digiling sampai halus, lalu
membawanya masuk ke belakang tabir.

Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di
atas api yang di hadapan TUHAN, sehingga

asap ukupan itu menutupi tutup
pendamaian yang di atas hukum Allah, 

supaya ia jangan mati.”

Kel.30:34-37

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 
“Ambillah wangi-wangian, yakni getah
damar, kulit lokan dan getah rasamala, 

wangi-wangian itu serta kemenyan yang 
tulen, masing-masing sama banyaknya. 
Semuanya ini haruslah kaubuat menjadi

ukupan, suatu campuran rempah-rempah, 
seperti buatan seorang tukang campur

rempah-rempah, digarami, murni, kudus. 

Sebagian dari ukupan itu haruslah
kaugiling sampai halus, dan sedikit dari

padanya kauletakkanlah di hadapan tabut
hukum di dalam Kemah Pertemuan, di

mana Aku akan bertemu dengan engkau; 
haruslah itu maha kudus bagimu. Dan 
tentang ukupan yang harus kaubuat

menurut campuran yang seperti itu juga
janganlah kamu buat bagi kamu sendiri; 
itulah bagian untuk TUHAN, yang kudus 

bagimu.”

#1.TARUH MEZBAH DUPA DI DEPAN TABIR

Kel.30:6 “Haruslah kautaruh tempat
pembakaran itu *di depan tabir penutup

tabut hukum, *di depan tutup pendamaian
yang di atas loh hukum, *di mana Aku akan

bertemu dengan engkau.”

TABIR = TUBUH YESUS YG DIPECAHKAN 
Ibr.10:20 “Karena Ia telah membuka jalan

yang baru dan yang hidup bagi kita melalui
tabir, yaitu daging-Nya sendiri.”
➢Menyembah Yesus yg tersalib –

Membuka pintu langit – Anugerah!
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#2. DI DEPAN TUTUP PENDAMAIAN
➢ Doa sembahyang kita harus dengan
dasar “Pekerjaan Kristus di Salib yang 

sudah selesai,” – Percaya Dia telah
mendamaikan!

#3. DI SANA AKU AKAN BERTEMU 
DENGAN ENGKAU! 

Ex.29:42b “Sebab di sana Aku akan
bertemu dengan kamu, untuk berfirman

kepadamu”  Memberi Firman
Anugerah!

• BAGAIMANA DOA PENYEMBAHAN 
DILAKSANAKAN UTK MENERIMA “FIRMAN 

ANUGERAH”? Kel.30:1-10; Kis.20:32

Im.24:5 "Engkau harus mengambil tepung
yang terbaik dan membakar dua belas roti

bundar dari padanya, setiap roti bundar
harus dibuat dari dua persepuluh efa; 24:6 

engkau harus mengaturnya menjadi dua
susun, enam buah sesusun, di atas meja dari

emas murni itu, di hadapan TUHAN. 24:7 
Engkau harus membubuh kemenyan tulen di
atas tiap-tiap susun; kemenyan itulah yang 
harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, 
yakni suatu korban api-apian bagi TUHAN. 

24:8 Setiap hari Sabat ia harus tetap
mengaturnya di hadapan TUHAN; itulah
dari pihak orang Israel suatu kewajiban

perjanjian untuk selama-lamanya. 
24:9➢ Roti itu teruntuk bagi Harun serta

anak-anaknya dan mereka harus
memakannya di suatu tempat yang kudus; 

itulah bagian maha kudus baginya dari
segala korban api-apian TUHAN; itulah

suatu ketetapan untuk selama-lamanya.”
➢ Fiman yg diperoleh via DOA 

PENYEMBAHAN Kel.30:1-10 & DILAKUKAN 
& DIBAGIKAN dalam kekudusan! 

“Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-
anaknya dan mereka harus memakannya

di tempat kudus!”  Lakukan Firman
dalam kekudusan!
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Kemenyan tulen – Doa orang benar Wah.8:3-4

• Disusun 6 – 6  66 Kitab dalam Alkitab!
• Jumlah Roti = 12 – Angka Pemerintahan Ilahi.
• Di atas meja emas murni – Hati sifat ilahi.

• Jemaat Tuhan membutuhkan Firman
Anugerah!

Kis.20:32 “Dan sekarang aku menyerahkan
kamu kepada Tuhan dan kepada Firman

kasih karunia-Nya, yang berkuasa
*Membangun kamu dan

*Menganugerahkan kepada kamu bagian
yang ditentukan bagi semua orang yang 

telah dikuduskan-Nya.”

• GEMBALA YG MEMBERIKAN MAKAN
MENGASIHI TUHAN ➢ Yoh.21:15-17.

• Memberi makan rumput yang hijau.
➢ FIRMAN yg SEGAR & MEMBANGUN!

(Roti yg harus diganti setiap sabat).

SAAT MEMBAKAR UKUPAN DI MEZBAH 
DUPA Kel.30:7-8

“Di atasnya haruslah Harun membakar
ukupan dari wangi-wangian; tiap-tiap
pagi, apabila ia membersihkan lampu-
lampu, haruslah ia membakarnya. Juga

apabila Harun memasang lampu-lampu itu
pada waktu senja, haruslah ia

membakarnya sebagai ukupan yang tetap
di hadapan TUHAN di antara kamu turun-

temurun.”

UKUPAN DIBAKAR SAAT MEMBERSIHKAN 
PELITA  pagi hari.

➢ Penyembahan pada pagi hari membuat
kita menerima Firman yang membersihkan
hati, supaya kesaksian hidup hari itu tidak

tercela! 

• Penyembahan saat kegelapan rohani
membuat kita menerima Firman, sehingga

roh menyala-nyala!  Kesaksian hidup
yang sanggup menerangi mereka yg gelap.

UKUPAN DIBAKAR SAAT MEMASANG 
PELITA pada senja hari = Gelap!



11/04/2018

13

Im.24:1-4 TUHAN berfirman kepada Musa: 
"Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya
mereka membawa kepadamu minyak zaitun

tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu
dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus
tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir
yang menutupi tabut hukum, di dalam Kemah 

Pertemuan, dari petang sampai pagi, di hadapan
TUHAN. Itulah suatu ketetapan untuk selama-
lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil

dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-
lampu itu di hadapan TUHAN.”


