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Imamat 19:1-18 

Kalau kita menyadari dibagian 19:1 disebutkan 

Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada 

segenap Israel dan katakanlah kepada mereka 

kuduslah kamu sebab Aku Tuhan Allahmu Kudus. 

Kekudusan di dalam perjanjian lama maupun di 

dalam perjanjian baru, memiliki kaitan erat dengan 

kasih. Maka bukan suatu hal yang aneh ketika 

Imamat pasal 19:1-2 mengatakan “Kuduslah kamu, 

sebab Aku, Tuhan Allahmu kudus”. Kemudian kita 

baca sampai dengan ayat 9, kita menemui hal tentang 

Allah yang kudus, harus disadari oleh semua orang 

Israel dan semua umat Tuhan. Harus dijalankan oleh 

semua umat Tuhan mengandung konsekuensi bahwa 

umat Tuhan juga mengasihi sesamanya. Mulai ayat 

9 kita menemukan Tuhan memerintahkan kalau 

kamu menuai hasil tanahmu kemudian kamu 

memungut, kau sabit ladangmu jangan kau sabit 

habis-habis supaya sisanya bisa dimakan, diambil 

oleh orang-orang yang kekurangan, oleh orang yang 

miskin. Hal ini berkaitan dengan kasih kepada 

sesama, ayat 18 ditutup dengan perkataan 

“melainkan, kasihilah sesamu manusia seperti 

dirimu sendiri”. Alkitab mengkaitkan antara 

kekudusan dengan kasih. Di dalam 1 Petrus 1:14-22, 

kasih dan kekudusan adalah 2 hal yang terkait. 

Tetapi sayangnya hari ini kita mendapati bahwa 

kasih dan kekudusan adalah 2 hal yang dipisah. 

Kasih lebih banyak dianalogikan, dikaitkan dengan 

nafsu, kepentingan diri, karena iblis membuat kasih 

tersingkirkan dari kekudusan. Di sisi lain, iblis 

menyerang kekudusan dengan menciptakan sebagai 

satu bayang-bayang hal yang buruk. Hal itu bukan 

terjadi saat ini saja, pada jaman Tuhan Yesus kita 

menemukan orang-orang yang dianggap kudus, 

orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, orang 

yang dianggap kudus saat itu tapi mereka tidak 

memiiliki kasih. Kita bisa menemukan bagaimana 

orang itu bisa membawa perempuan yang berzinah 

ke hadapan Tuhan Yesus dan kemudian 

menghakiminya. Tuhan Yesus diminta pendapatnya 

bagaimana tentang perempuan itu. Ketika murid-

murid Tuhan Yesus dianggap melanggar hari sabat, 

mereka langsung membicarakannya dan berusaha 

menghukum orang yang melakukan hal tersebut. 

Mereka katanya orang-orang kudus tetapi, menjadi 

orang-orang yang sangat menakutkan bagi 

sesamanya. Seringkali yang dianggap orang yang 

kudus adalah orang yang jago menunjuk sesamamu 

tetapi justru menghakimi sesama. Kitab Imamat 

pada jaman orang-orang Yahudi adalah salah satu 

kitab yang sejak muda harus dibaca oleh anak-anak 

karena termasuk ke dalam lima kitab Musa. Kitab ini 

berisi tentang korban bakaran, korban penghapus 

dosa, bagaimana itu harus disembelih kemudian 

bagian apanya di serahkan ke siapa. Ayat yang 

kedua, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel 

bukan kepada semua orang. Tetapi Tuhan mau 

mengatakan firman Tuhan secara khusus kepada 

umatNya. Bagaimana Tuhan memilih Abraham, 

Ishak, Yakub dan menjanjikan tanah perjanjian 

kepada mereka. Bahkan ketika mereka berada di 

dalam perbudakan mereka tidak mampu melepaskan 

diri dengan kekuatannya sendiri. Tuhanlah yang 

menolong mereka keluar dari tanah perbudakan 

Mesir. Jadi Tuhan memilih umatNya, Tuhan 

mengkuduskan umatNya menjadi bangsa yang 

kudus. Ada 3 hal tentang kekudusan. Kekudusan 

adalah hal yang berkaitan dengan pendedikasian 

kepada Tuhan, hal yang dikhususkan kepada Tuhan. 

Bagian yang najis untuk menjadi tidak najis itu harus 

ditahirkan. Bagian yang tidak najis bukan sama 

dengan bagian yang kudus. Bagian yang tidak najis 

untuk bisa jadi kudus harus dikhususkan atau harus 

didedikasikan kepada Tuhan. Orang yang kena 

penyakit kusta disebut orang najis, untuk menjadi 

tidak najis harus ditahirkan. Tidak najis apakah sama 

dengan kudus? Tidak. Dari tidak najis untuk dapat 

menjadi kudus harus dikhususkan atau 

didedikasikan kepada Tuhan. Kita melihat 4 bagian 

yang berbeda, yang tidak sama. Kudus artinya 

dipisahkan untuk Tuhan. Jadi yang najis dan yang 

kudus itu tidak pernah bertemu. Yang tidak najis 

tidak sama dengan yang kudus. Tidak najis posisinya 
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sama dengan yang tidak kudus. Untuk yang tidak 

kudus menjadi kudus, yang tidak najis menjadi 

kudus, ia harus didedikasikan untuk Tuhan. Jadi 

untuk sesuatu menjadi kudus harus didedikasikan 

untuk Tuhan, harus dikhususkan untuk Tuhan. Di 

dalam Markus 1:40, istilah yang digunakan adalah 

mentahirkan. Dari najis untuk menjadi tidak najis 

harus ditahirkan bukan dikuduskan. Orang yang 

najis menjadi tidak najis harus ditahirkan, maka 

Tuhan Yesus di dalam Markus 1:41 jadilah engkau 

tahir bukan disebutkan jadilah engkau kudus. 

Imamat 19:2 berarti Tuhan bukan sekedar 

memerintahkan kita untuk menjadi tahir, bukan 

cuma memerintahkan kita untuk menjadi tidak najis, 

tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk 

mendedikasikan kehidupan kita untuk Tuhan. 

Ditujukan kepada seluruh umat Israel “kuduslah 

kamu, karena Aku, Tuhan Allamu kudus”. Itu 

artinya seluruh kehidupan kita, kita harus 

dedikasikan, kita harus persembahkan untuk 

kemuliaan nama Tuhan. Orang yang dikuduskan 

oleh Tuhan, adalah umat Tuhan. Tuhan hadir di 

tengah-tengah umat-Nya. Penulis menunjukkan 

Tuhan Allah penebus itu bukan Allah yang jauh 

tetapi Allah yang hadir di tengah-tengah umatNya. 

Imam-imam yang mempersembahkan korban tidak 

boleh sembarangan. Harus melewati prosesi untuk 

bisa mempersembahkan korban. Hal kekudusan itu 

berkait erat dengan kasih yang tidak mungkin 

dilakukan oleh orang yang tidak mengenal 

kekudusan Tuhan. Di perjanjian lama bagaimana 

umat kalau tidak menjalankan apa yang Tuhan 

tetapkan, misalkan imam itu tidak menjalankan 

sesuai ketetapan Tuhan mereka menyalahi ketetapan 

Tuhan mereka bisa langsung dibunuh mati, bisa api 

turun dari langit, atau mereka bisa-bisa dimatikan 

karena mereka melanggar kekudusan Tuhan. Di 

dalam perjanjian baru kita juga bisa melihat hal yang 

sama, Tuhan juga hadir ditengah-tengah umatNya, 

Paulus di dalam 1 korintus 6:19-20 satu konsep yang 

Paulus paparkan kepada jemaat di Korintus bahwa 

Allah itu bukan Allah yang jauh, tetapi dikatakan 

tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam 

kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ini 

satu keindahan, jadi kita melihat 3 hal disini di dalam 

konsep Allah beserta kita. Roh Kudus pada saat ini 

juga diam di dalam setiap orang yang percaya, di 

dalam setiap umat Tuhan. Yang pertama, ini 

anugerah yang besar sekali. Siapa kita? Kita tahu 

segala dosa kita, kita tahu segala apa yang kita 

lakukan, pikiran-pikiran buruk kita termasuk para 

hamba Tuhan ini juga bukan orang yang steril dari 

pikiran-pikiran buruk. Tetapi alkitab katakan Tuhan 

mau diam di dalam kamu, ini adalah suatu anugerah 

yang besar, Allah yang menyertai umatNya adalah 

satu anugerah yang seharusnya kita syukuri di dalam 

kehidupan kita. Bukan sesuatu hal yang kita 

sombongkan. Aspek kedua, ketika kita tahu Tuhan 

beserta kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, 

kita juga harus berjuang untuk hidup kudus. Ketika 

kita sadar akan hal itu kita seharusnya dijauhkan dari 

segala kemunafikan, bukan hanya pada waktu kita 

ada di gereja, bukan hanya ketika dilihat orang 

banyak, itu yang Tuhan kritikan kepada orang-orang 

Farisi yang doa ditengah-tengah jalan, di tempat-

tempat ramai mereka berdoa, Tuhan Yesus sebutkan 

mereka munafik, orang-orang munafik, hidupnya 

sesungguhnya tidak seperti yang mereka tampilakan 

itu. Mereka seperti kuburan yang dari luar terlihat 

indah tetapi dalamnya busuk sekali. Aspek yang 

ketiga, bagaimana dengan kita mengerti bahwa 

Allah adalah Allah yang beserta dengan kita, Roh 

Kudus ada di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu 

peroleh dari Allah ada di dalam kamu. Aspek yang 

ketiga adalah diyakinkan akan keselamatan kita. 

Saya mengenal beberapa orang yang rajin di dalam 

pelayanan, orang-orang yang begitu 

mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, 

tetapi saya juga menemukan pada saat-saat tertentu 

terutama pada saat-saat menjelang kematian, ada 

rasa takut. Bagian ini adalah bagian yang seringkali 

tidak dapat dilepaskan daripada kehidupan orang 

percaya. Tetapi hal yang menjadi penghiburan bagi 

kita. Janji itu bukan sekedar janji yang akan datang, 

kita yang percaya kepada Tuhan itu akan 

mendapatkan persekutuan bersama-sama dengan 

Tuhan, bukan sekedar masa yang akan datang tetapi 

janji itu juga real pada saat ini ketika Tuhan 

mengatakah Roh Kudus ada di dalam dirimu. Di 

dalam 1 Korintus 6, bagian-bagian yang kita bisa 

lihat adalah bagaimana Roh Kudus menyadarkan 

kepada kita akan keberdosaan kita. Kita berbuat 

salah, berbuat dosa kemudian ditegur, dan  bertobat 

percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika seseorang 

diberitakan firman Tuhan dan bisa sungguh-sungguh 

percaya, menyambut Firman Tuhan, bertobat dengan 

sungguh, itu adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja 

di dalam dirinya. Tuhan yang mulia, Tuhan yang 

adalah pencipta alam semesta ini mau tinggal di 

dalam hatiku, mau tinggal di dalam diriku, 

bagaimana mungkin Tuhan mau melakukan itu 

semua. Jawabannya mungkin, karena aku telah 

mendapat anugerah, aku telah dilayakkan karena 

dosaku telah ditebus maka akupun bisa mendapatkan 

hal itu. Maka disini kita melihat 3 aspek bagaimana 

Tuhan itu bersama-sama dengan umatNya kita 

melihat anugerahNya, bagaimana kita juga melihat, 

berjuang hidup kudus dan aspek yang ketiga 

memberikan penghiburan untuk kita untuk tidak 

ragu akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan 

kepada kita. Hal ketiga bagi poin pertama bagaimana 

kita bisa mendedikasikan kehidupan kita, poin kedua 

bagaimana kita sadar bahwa Tuhan hadir di dalam 

segenap aspek kehidupan kita. Poin ketiga, hal 

tentang korban, kekudusan itu tidak dapat dilepaskan 

dengan korban. Kalau kita membaca Imamat, ada 

lima korban yang disebutkan: korban bakaran, 

korban penghapus dosa, korban penebus salah, 

korban sajian, dan korban keselamatan. Hanya satu 

korban yang tidak ada penumpahan darah yaitu 

korban sajian. Mengapa ada korban penumpahan 

darah dan ada yang tidak ada penumpahan darah? 

Semua korban yang ada kaitannya dengan dosa, 

semua harus ada darah, karena tanpa darah tidak ada 

pengampunan dosa. Apakah darah domba, darah 

lembu bisa menghapus dosa? Tidak, lalu kenapa 

Tuhan memerintahkan untuk korban-korban domba, 

lembu dan sebagainya? Karena itu adalah bayang-

bayang dari darah Kristus yang sempurna yang 

nantinya akan dikorbankan, dan nantinya akan 

berkorban untuk mengampuni dosa kita. Korban 

sajian atau min khah di dalam bahasa aslinya, kenapa 

ini tidak butuh darah? Karena korban sajian adalah 

bukan untuk menghapus dosa tetapi adalah korban 

syukur. Ucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan yang 

telah memelihara, Tuhan yang telah menyertai 

mereka, maka umat wajib harus bersyukur kepada 

Tuhan. Pertama, korban bakaran, adalah korban 

yang perlu darah. Di dalam korban bakaran 

disebutkan tata caranya jemaat itu bahkan harus 

meletakan tangan di atas korban, seakan-akan yang 

melambangkan yang berdosa adalah saya, tapi saya 

meletakan tangan diatas korban untuk menunjukan 

bahwa dosa yang seharusnya saya tanggung. Bahkan 

korban yang menggantikan dosa saya yang 

seharusnya saya mati. Siapa yang menyembelih? 

Jemaat sendiri yang menyembelih. Yang 

mempersembahkan adalah imam, tidak boleh 

jemaat. Jadi jemaat mengerti sendiri, seharusnya 

yang disembelih itu adalah aku, harusnya darah yang 

dicurahkan ini adalah darahku. Korban bakaran 

perlu darah, korban penghapus dosa perlu darah 

juga, korban penghapus dosa ini tidak semua jemaat 

harus berikan karena korban penghapus dosa 

diberikan untuk dosa-dosa tertentu. Korban 

berikutnya adalah korban penebus salah, ini karena 

dianggap bersalah karena menajiskan barang-barang 

tertentu maka perlu penebus salah dan karena 

berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan salah maka 

kembali lagi perlu darah. Berikutnya adalah korban 

keselamatan, ini merayakan keselamatan yang 

diterima oleh Tuhan, tidak mungkin diselamatkan 

kalau kita masih berdosa. Satu-satunya 

kemungkinan adalah kita bisa diselamatkan jika kita 

dihapuskan dosa-dosanya, sekali lagi berkaitan 

dengan dosa maka juga harus ada darah, meskipun 

di dalam korban keselamatan ini tidak semuanya 

diberikan kepada Tuhan, hanya lemak-lemaknya itu 

diberikan kepada Tuhan (imamat 3:3) sementara 

yang lainnya itu bisa diberikan kepada imam dan 

dapat juga diberikan kepada jemaat. Ketika kita 

melihat dibagian terakhir, tentang korban, ada 

bagian yang discontinue dan yang continue dengan 

kita yang saat ini ada di dalam perjanjian baru. 

Bagian yang discontinue adalah bagian yang tidak 

lagi sama, bagian yang berbeda dengan yang ada di 

peranjian lama adalah jelas bagian yang discontinue 

adalah di dalam Imamat korban itu harus terus 

diulang, diulang karena sekali lagi karena darah 

domba tidak pernah menghapus dosa manusia. Yang 

menghapus dosa manusia secara sesungguhnya 

adalah Kristus. Darah Kristus, pengorbanan Kristus 

tidak perlu diulang, sekali sempurna. Tetapi ada 

bagian yang berlanjut. Kekudusan itu bukan berdiri 

sendiri, sesuatu yang menakutkan. Kekudusan itu 

suatu anugerah yang Tuhan berikan yang seharusnya 

membuat kita bisa mendedikasikan segenap hidup 

kita kepada Tuhan. Maka hanya dengan mengerti hal 

ini kita bisa memiliki kasih yang sejati. Siapa yang 

bisa melakukannya? Kita, umat Tuhan. Betapa 

indahnya dunia kalau anak-anak Tuhan bisa 

menerapkan kasih yang sejati. Tugas panggilan kita 

mulai dari panggilan, kekudusan, dedikasikan 

hidupmu untuk Tuhan, segenap aspek kehidupan 

untuk Tuhan, biarlah untuk mempermuliakan Tuhan 

dan sadarilah bahwa Tuhan yang menguduskan 

adalah Tuhan yang memanggil kamu sekalian 

ditengah-tengah kehidupanMu untuk boleh hidup 

seturut kehendak Tuhan. 
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