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PENGORBANAN YANG MENYELAMATKAN
Oleh: Benardo Gunadi Sihombing, S.Th.

P

engorbanan merupakan elemen
yang penting dalam agama,
menurut Kamus Besar Bahasa

persembahan korban bagi Allah. Di
dalam Perjanjian Lama tidak ada kata
umum untuk korban kecuali qorban

Indonesia pengorbanan artinya proses,
cara,
perbuatan
mengorbankan.
Dengan demikian dapat didefenisikan pengorbanan artinya penyerahan

yang jarang digunakan dengan arti
yang dibawa mendekat, sedangkan
Isysyeh mungkin secara umum berarti
korban sesuai hukum taurat. Umat

terhadap sesuatu dimana dalam hal
ini ada unsur mengalah dan kalah. Di
Afrika terdapat berbagai
jenis
upacara korban, mulai dari upacara

Israel melakukan berbagai ritual dan
penyembahan kepada Allah, TUHAN
semesta alam. John Rogerson mengatakan satu pokok mengenai pem-

untuk hujan bagi penduduk Bamangwato di Afrika Selatan, upacara kepada
leluhur yang menghubungkan antara
yang hidup dan yang mati diungkap-

berian korban yakni korban atau
kurban Perjanjian Lama merupakan
bentuk tindak simbolis yang melanggar
aturan untuk dipulihkan. Aturan-aturan

kan bagi penduduk mende di Sierra
Leon. Agama-agama suku di Indonesia
juga melakukan ritual-ritual pengorbanan, misalnya agama Kaharingan suku

yang dimaksudkan menunjukkan
kepada hal haram dan tidak haram,
akan tetapi dalam pelaksanaannya
persembahan korban disalahgunakan,

Dayak ngaju di Kalimantan Tengah
yang memberikan korban sajian bagi
dewa-dewa, dimana upacaya ini disebut
ngokoi okan baja, yakni upacara sebelum

karena hanya terpaku pada ritualritual belaka dan untuk pemuasan diri
sendiri sehingga tidak sepenuhnya untuk
Tuhan.

menanam padi agar padi yang
ditanam tumbuh subur.
Di dalam Alkitab Perjanjian Lama tertulis mengenai kehidupan umat Israel
yang
begitu
taat
memberikan

Korban persembahan yang dilakukan
memiliki tujuan yang berbeda-beda,
kitab imamat menjelaskan korban bakaran,
korban sajian, korban keselamatan,
korban penghapusan dosa, korban
penebus salah. Dimana korban yang
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diberikan biasanya berupa hewan, yakni
kambing, domba, lembu, burung merpati,
dan burung tekukur serta roti yang

tersedia bagi setiap orang yang mau
menerimanya dengan iman. Kematian
Kristus yang menjadi tebusan dosa,

tidak beragi bahkan juga tumbuhtumbuhan. Dalam setiap pengorbanan
yang dilakukan berupa hewan merupakan
hewan yang terbaik, dan pada dasarnya

oleh karena itu menjadi satu-satunya
jalan menuju keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi semua orang
berdosa.

pengorbanan selalu merupakan pemberian
persembahan kepada TUHAN yang
memiliki status lebih tinggi dari
manusia. Semua korban-korban yang

Korban-korban dalam perjanjian
lama tidak meniadakan dosa; korbankorban itu tidak dapat menghapuskan
dosa secara keseluruhan (Ibr.10:4).

bangsa Israel lakukan bukanlah dapat
menyelamatkan selamanya akan tetapi menutupi dosa dari pemberi
korban.

Tetapi apa yang tidak dapat mereka
lakukan telah diselesaikan sepenuhnya
dengan pengorbanan Kristus, dimana
korban lama adalah untuk mem-

Sedangkan dalam Perjanjian Baru
yang melakukan pengorbanan bukan
lagi manusia, akan tetapi Yesus yang
menjadi manusia melalui pengorbananNya di kayu salib. Tentu hal ini berbanding
terbalik dalam perjanjian lama
manusia begitu taat untuk melakukan
pengorbanan melalui penyembelihan
hewan untuk menutupi dosa-dosanya
sedangkan di perjanjian baru merupakan korban tersebut disempurnakan
melalui Yesus sendiri. Kematian-Nya
dilakukan dengan suka rela, menye-

bersihkan daging, sedangkan satu
pengorbanan sempurna dari Kristus
menyucikan hati nurani.
Sejak semula manusia telah mencoba
menutupi dosa-dosa mereka tanpa sedikit
pun berhasil, Adam dan Hawa mencoba
untuk menutupi dosa mereka, saudarasaudara Yusuf mengira bahwa kejahatan
mereka akan terlupakan tetapi setelah
dua puluh tahun hal itu muncul kembali
dan menghukum mereka. Pengorbanan Yesuslah dan itulah satusatunya yang mampu menyucikan

rahkan diri-Nya sebagai persembahan
kepada Allah, hal ini dilakukan atas
kehendak-Nya
sendiri.
Dengan
korban kematian Kristus di atas kayu

orang berdosa dari dosa apa pun dan
memungkinkan baginya untuk datang
kepada Allah dan mendapatkan
perkenanan.

salib, suatu keselamatan sempurna
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Pengorbanan Yang
Menyelamatkan

K

secara berulang-ulang kepada Tuhan
(Ibr 10:11). Meskipun demikian, jika
kita melihat dalam (Ibr 10:4) menyatakan bahwa darah binatang tidak

ata pengorbanan merupakan kata

dapat

menghapus

dosa

manusia.

yang sering kita dengarkan di kalangan

Dengan itu, apakah tujuan pengor-

mana pun juga terlebih di kalangan

banan dalam Perjanjian Lama? yaitu

Kristen, baik dari segi pengorbanan

untuk pengampunan dosa sementara

yang berupa material, tenaga maupun

yang diterima oleh manusia dengan

pengorbanan dalam bentuk waktu, dan

iman untuk diperdamaikan dengan

saya yakin hal tersebut dilakukan ter-

Allah.

gantung sejauh mana pengertian dan

Dalam Perjanjian Baru dengan jelas

pemahaman kita tentang kata pengor-

menekankan persembahan korban

banan itu sendiri. Mengingat akan

hanya dilakukan sekali untuk selama-

pentingnya

pengorbanan/

lamanya (Ibr 9:26), dan korban tersebut

korban tersebut maka kita melihat

makna

ialah pribadi Yesus Kristus yang telah

bagaimana konsep yang diajarkan oleh

menjadi manusia (Yoh 1:14). Sesuai

firman Allah tentang kata pengor-

dengan tema dari penulisan ini menya-

banan.

takan kepada kita bahwa pengorbanan

Dalam Perjanjian Lama kata pengor-

yang menyelamatkan itu hanya ada di

banan merupakan sesuatu hal yang sangat

dalam Yesus Kristus dan hal itu telah

penting dimana para Imam mem-

terbukti melalui kematiannya. Pengor-

berikan persembahan yang berupa

banan Yesus ialah keselamatan (Roma

korban penghapus dosa, korban api-

5:9) dan keselamatan tersebut merupa-

apian dan korban keselamatan kepada

kan pasti dan kekal selamanya. Dan

Tuhan yang diletakkan di atas Altar
dengan
tujuan untuk memperolah

pengorbanan yang menyelamatkan itu

pendamaian dengan Tuhan. Hal

manusia dengan Allah (Roma 5:10)

tersebut

karena pada dasarnya manusia tidak

merupakan hasil pekerjaan

tujuannya untuk memperdamaikan

manusia untuk memperoleh pendamaian

dapat

dengan Tuhan. Namun, jika kita

sendiri dengan Allah, sehingga ada

melihat

yang

bahwa korban yang di-

memperdamaikan
menjadi

persembahkan oleh para imam meru-

perdamaian,

pakan korban yang dipersembahkan

(Enasokhi Lase)

perantara

yaitu Yesus
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dirinya
untuk
Kristus.

Seminar Bahasa Yunani
Senin tanggal 25 Februari 2019, SEMA-

P a u l us

Bidang Keilmuan mengadakan Seminar

menggunakan bahasa Yunani. Hal itu

Bahasa Yunani yang diikuti oleh maha-

dinamakan menerjemahkan.

siswa semester II, IV, dan VI. Seminar

m e n gu t i p n ya

Mempelajari

dengan

bahasa

Yunani

bahasa Yunani dimulai pukul 13.00

sangatlah penting karena terjemahan

WIB diawali dengan pujian.

bahasa Indonesia sangatlah terbatas.

Materi dimulai dengan sejarah singkat

Secara leksikal contohnya seperti rumah

dari Yunani Koine yang disepakati

tangga yang diartikan seperti rumah

secara umum atau merupakan standar

dan

umum karena ada juga dialeg-dialeg

digunakan untuk data masuk ke dalam

yang berbeda-beda bahasa Yunani.

rumah’

Sampai tahun 1700 SM bahasa Yunani

gramatikal rumah tangga diartikan

yang digunakan adalah Yunani kuno,

sebagai keluarga.

pada tahun 600 Yunani yang digunakan

gramatikal mempunyai kemiripan

adalah Yunani Atika. Pakar-pakar

dengan

Yunani, yaitu: Thales, ia mempunyai

leksikal dalam bahasa Yunani masih

murid yang bernama Plato temannya Anaximander, kemudian Plato memiliki

lebih kompleks. Ptokos digunakan dalam Mat 5:3 yang menggunakan kata

murid

yang

makarioris (Yoh. 12:5) diterjemahkan

seangkatan dengan Pitagoras, lalu

sebagai miskin. Penikros (Luk. 21:2)

mempunyai murid Alexander Agung.

diterjemahkan miskin tetapi masih

Ada beberapa orang mengatakan

mempunyai harta, ia masih mempu-

bahwa Septuaginta itu adalah terjema-

nyai dua peser. Sedangkan pada ay. 3

han, namun Paulus mengutipnya, per-

di situ terdapat kata miskin yang

kataan Habakuk dalam Habakuk 2:4

kedua, yaitu ptokos yang berarti
miskin yang tidak mempunayi harta

”Orang

namanya Aristoteles

benar

akan

hidup

oleh

percayanya”, di dalam Roma 1:17

tangga

sebagai

sedangkan

bahasa

alat

yang

berdasarkan
Leksikal dan

Indoneia

namun

lagi.

“orang benar akan hidup oleh iman”

Seminar ini mengajak peserta untuk

dan yang seharusnya Paulus mengutipnya

semangat dan giat dalam belajar bahasa

dengan menggunakan bahasa Ibrani tetapi
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Bersambung Ke Hal 6

Shalom
Ibu

Bapak

Saudara/

Saudari

yang

dikasihi di dalam

nama

b er o nt ak,

m er e ka

t et a p

sa b ar

menghadapi saya. Saya bersyukur
kepada Tuhan karena saya diberikan
keluarga yang baik.

Tuhan

Awalnya saya adalah seorang

Yesus Kristus di

non Kristen, sampai umur 6 tahun

bercerita sedikit

saat duduk di kelas 2 SD, tetapi karena

mengenai perjalanan hidup saya dari

saya diasuh oleh keluarga Kristen dari

saya belum percaya dengan Tuhan Yesus,

kecil saya sudah mengenal Yesus. Dari

sampai saya percaya bahwa hanya Tuhan

kecil saya mengenal Yesus, saya rajin

Yesus Kristus sajalah yang dapat me-

sekolah minggu, beribadah, berdoa,

nyelamatkan kehidupan saya, Dia rela

tapi saya belum dibaptis. Namun sejak

mati di kayu salib untuk menebus seluruh

saya duduk di SMP saya jauh dari Tu-

dosa – dosa manusia.

han,

sini

saya

akan

saya

kebanyakan

bermain–

Nama saya Shem Batubara umur

bermain, apalagi sudah mengenal yang

saya 20 tahun, saya berasal dari Sumatera

namanya warung internet (warnet)

Utara khusus nya daerah Medan. Saya

sampai sekolah pun sering bolos,

lahir di Kota Binjai, 26 Februari 1998.

bahkan sering pergi dan tidak pulang

Saya adalah anak pertama dari sebuah

ke rumah, juga saya sering berpin-

keluarga kecil, ibu dan bapak saya sudah

dah–pindah kota layaknya seorang

lama pisah dan saya dititipkan kepada

dewasa yang mencari jati diri. Saya juga

sebuah keluarga yang mapan dan

pernah mengalami hidup di jalanan

membiayai kehidupan saya sejak kecil

seperti gelandangan, hidup seperti anak

hingga sekarang saya duduk di Sekolah
Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia

punk (anak metal) ikut geng motor, balapan liar, memukuli orang. Semua sudah

Surabaya.

saya lakukan, dari mulai bekerja

Di keluarga yang mengasuh saya

dengan orang, dari mulai diberi upah

seperti anak kandungnya ini saya

sampai tidak diberi upah, asal saya

mendapat perlakuan yang baik, mereka

dapat bertahan hidup dan bisa makan

merawat, mendidik dan menyekolahkan

dan

saya, walaupun terkadang saya mem-

sudah bersyukur sekali.

tidur dengan nyaman saja saya
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Tetapi saya menyadari apa yang

Sambungan dari Hal. 4

saya lakukan itu adalah tindakan bodoh,
setelah saya hidup diluaran, tidak

Yunani. Menurut pembicara (Bpk. Pan-

makan, tidur tidak teratur, saya kembali

gran Manurung) bahwa bahasa Yunani

kerumah dan di situ saya menangis

yang dipakai dalam Perjanjian Baru

dan mengambil komitmen untuk berto-

yang dipelajari saat ini bukan bahasa

bat kembali ke jalan yang benar dan

Yunani modern atau bahasa yang

mengikut Tuhan Yesus.

digunakan untuk percakapan, jadi tidak

Sampai saat ini saya merasakan be-

perlu dihafal seperti ketika belajar bahasa

tapa besarnya kasih sayang dan kasih

Inggris yang memang digunakan sebagai

setia Tuhan Yesus yang tidak berubah

bahasa pengantar.

sekalipun saya tidak taat kepada-Nya,

Demikian laporan seminar Yunani

Dia tidak pernah meninggalkan saya.

semoga bisa jadi dorongan kepada kita

Inilah kesaksian singkat mengenai ke-

semua untuk belajar bahasa Yunani

hidupan saya, kiranya bisa menjadi

lebih baik lagi sehingga bisa me-

berkat bagi setiap kita yang mem-

mahami Alkitab lebih mendalam

bacanya.

sesuai apa yang dikatakan penulis.

Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Tuhan Yesus Memberkati.

Samuelbatubara26@gmail.com

Abjad Yunani
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Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia
Pertanggungjawaban Penerimaan & Pengeluaran
From 01 Feb 2019 to 28 Feb 2019
Tanggal

Keterangan

Penambahan

Pengurangan

Saldo Awal
04-Feb-19

OTA - NN untuk 1 mahasiswa bln.Feb'19 via BRI tgl.4/2'19 (T.T.011)

04-Feb-19

OTA - NN untuk 2 mahasiswa bln.Jan-Jun'19 via BRI tgl.4/2'19 (T.T.012-OA)

06-Feb-19

Donatur NN via BRI tgl.6/2'19 (T.T.029)

2.500.000,00

06-Feb-19

OTA - NN untuk 6 mahasiswa via BRI tgl.6/2'19 (T.T. 013-OA)

6.000.000,00

07-Feb-19

OTA - NN untuk 1 mahasiswa bln.Feb'19 T(.T.014-OA)

1.000.000,00

07-Feb-19

Pembayaran Kartu Tanda Mahasiswa (Sem.2, 6 & 8)

08-Feb-19

Donatur NN (T.T.023)

08-Feb-19

Donatur NN tgl.3/2'19 (T.T.024)

08-Feb-19

Donatur NN via LP tgl.3/2'19 (T.T.025)

08-Feb-19

Donatur via Johor 3/2'19 (T.T.026)

08-Feb-19

Donatur NN bln.Feb'19 (T.T.027)

08-Feb-19

Donatur LT via BRI tgl.4/2'19 (T.T.028)

08-Feb-19

Donatur PT.Mastrada Surya Dps via BRI tgl.8/2'19(T.T.030)

11-Feb-19

Donatur NN via 1/10 LP tgl.8/2'19 (T.T.031)

11-Feb-19

5 amplop Fulltimer (T.T.032)

2.310.000,00

12-Feb-19

Donatur NN (T.T.033)

1.000.000,00

12-Feb-19

OTA - NN untuk 1 mahasiswa bln.Februari'19 (T.T.015-OA)

1.000.000,00

12-Feb-19

OTA- NN untuk 1 mahasiswa bln.Jan'19(T.T.016-OA)

1.000.000,00

12-Feb-19

OTA - NN untuk 1 mahasiswa bln.Feb'19 (T.T.017-OA)

1.000.000,00

12-Feb-19

OTA - NN untuk 2 mahasiswa bln.Jan - Jun'19 (T.T.018-OA)

7.500.000,00

13-Feb-19

Donatur bln.Feb'19 via LP 10/2'19 (T.T.034)

13-Feb-19

Donatur NN via LP tgl.10/2'19 (T.T.035)

13-Feb-19

Donatur via LP tgl.10/2'19 (T.T.036)

15-Feb-19

OTA - NN untuk 1 mahasiswa bln.Jan - Jun'19 via BRI tlg.15/2'19 (T.T.019-OA)

25-Feb-19

Donatur NP bln,Feb'19 via kolekte LP 17/2'19 (T.T.037)

25-Feb-19

3 amplop Fulltimer (T.T.038)

1.387.000,00

25-Feb-19

Donatur NN bln.Feb'19 (T.T.039)

1.000.000,00

25-Feb-19

Donatur NN (T.T.040)

25-Feb-19

Donatur NN via BRI tgl.25/2'19 (T.T.041)

25-Feb-19

Bunga R/K bln.Feb'19

28-Feb-19

Donatur LT via BRI tgl.28/2'19 (T.T.042)

1.000.000,00
11.000.000,00

750.000,00
250.000,00
1.000.000,00
300.000,00
2.500.000,00
500.000,00
15.000.000,00
750.000,00
100.000,00

300.000,00
50.000,00
300.000,00
6.000.000,00
100.000,00

500.000,00
18.250.000,00
12.294,00
15.000.000,00

1-28 Feb 19 Penerimaan dari Mahasiswa S1

24.871.000,00

1-28 Feb 19 Penerimaan dari Mahasiswa S2

3.380.000,00

07-Feb-19

Langganan Kompas bln.Februari 2019

110.000,00

11-Feb-19

Biaya Umum (Pembukaan Prodi PAK)

17.405.200,00

12-Feb-19

Langganan Jawa Pos bln.Januari 2019

13-Feb-19

HR.Dosen Tetap S1 bln.Januari 2019 (5 orang)

2.500.000,00

13-Feb-19

HR.Dosen Tetap S2 bln.Januari 2019 (1 orang)

750.000,00

Dipindahk an.................

Saldo
61.460.043,00

120.000,00

127.610.294,00
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20.885.200,00

61.460.043,00

Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia
Pertanggungjawaban Penerimaan & Pengeluaran
From 01 Feb 2019 to 28 Feb 2019
Tanggal

Keterangan
Pindahan

Penambahan
127.610.294,00

Pengurangan
20.885.200,00
3.000.000,00

13-Feb-19

HR.Konsultan Pascasarjana bln.Desember 2018 & Januari 2019

13-Feb-19

Pelunasan cicilan 10 lemari asrama

1.870.000,00

18-Feb-19

HR.Dosen S2 MK.Krisis Konseling tgl.11-14 Feb'19

2.800.000,00

18-Feb-19

Perkuliahan S2 MK.Krisis Konseling tgl.11-14 Feb'19

236.000,00

20-Feb-19

Rekening Internet bln.Feb'19

391.000,00

20-Feb-19

Rekening telepon bln.Feb'19

309.700,00

21-Feb-19

Pembelian sampul buku Perpustakaan

25-Feb-19

HR.Dosen S2.M.K.Homiletika tgl.18 - 22Feb'19 (Matrikulasi)

25-Feb-19

Perkuliahan S2 M.K.Homiletika tgl.18 - 22 Feb'19 (Matrikulasi)

25-Feb-19

Surat - menyurat

25-Feb-19

Uang makan tgl.25 Des'18-26 Jan'19 (ke kantor Penggembalaan)

26-Feb-19

Berkat Pimpinan dan Staf bln.Februari 2019

26-Feb-19

Kertas untuk Buletin edisi Feb'19

26-Feb-19

Pajak Bunga & By.Adm. R/K BRI bln.Feb'19

26-Feb-19

Penggunaan dana Rewards Akreditasi (3 bh Printer, 1 Laptop, 2 PC, ATK)

28-Feb-19

1 bh memori RAM untuk PC Lab.Komputer

330.000,00

28-Feb-19

Alat Tulis Kantor (cartridge dan baterai)

552.000,00

28-Feb-19

Avo meter, kabel LAN, Dongle HDMI, dll

330.000,00

28-Feb-19

Langganan Jawa Pos bln.Februari 2019

28-Feb-19

Pembelian buku perpustakaan untuk Pascasarjana

28-Feb-19

Pulsa HP STTIA

28-Feb-19

Seminar bahasa Yunani tgl.25 Feb'19

1-28 Feb 19

Keperluan asrama (deterjen, obat-obatan, bahan-2 u/locker, dll)

1-28 Feb 19

Keperluan kamar dosen (tissue, detergent, shampo, kopi, gula, dll.)

571.650,00

1-28 Feb 19

Kegiatan Mahasiswa (Gift Choir & Kulintang)

800.000,00

1-28 Feb 19

Pemeliharaan kendaraan (kanebo dan tambal ban mobil Panther)

232.600,00

1-28 Feb 19

Pemeliharaan sarana & prasarana (AC & PC)

1-28 Feb 19

Pengadaan buku dan diktat Sem.Gasal 2018/2019

5.077.500,00

1-28 Feb 19

Snack dan air minum dosen & staf bln.Februari 2019

2.002.500,00

1-28 Feb 19

Transport mahasiswa (Ibadah)

679.500,00

1-28 Feb 19

Transport pelayanan mahasiswa (besuk ke RS)

100.000,00

1-28 Feb 19

Transport staf

Saldo
61.460.043,00

720.000,00
2.000.000,00
167.100,00
24.000,00
5.947.500,00
64.726.500,00
232.600,00
56.459,00
24.312.000,00

120.000,00
1.903.000,00
51.000,00
500.000,00
1.988.500,00

500.000,00

593.000,00

Jumlah Pemasuk an & Pengeluaran

127.610.294,00

144.009.309,00

Saldo per tgl.28 Februari 2019

-16.399.015,00
45.061.028,00

Terima k asih untuk persembahan yang diberik an bagi STTIA. Kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas persembahan Bapak /Ibu
Rekening STTIA: BRI A/C. 0328.01.000468.30.3, A/N: S.Teologi Tabernakel Indonesia (STTIA)
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